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ouibus codicibus losephi antiquitatum ludaicarum libri 1-x
traditi sint et eorum codicum quid cuique tribuendum esse uideatury

ante uolumen primum mox edendumi in quo libri 1-v 1118111111,
iusto prooemio dicetur. interim codicum notas et alia quae maxime

necessaria uidentur explicasse satis erit. codices igitur per totum

hoc uolumen adhibiti sunt hiz

Β = codex kegiusy qui est PariSiis in bibliotheca maxima gr.
nro. 1421 saeculi fere xlv bombycinus. finit p. 390, 11.
o = codex oxoniensis bibliothecae bodleianae miscelL graec
nro. 1SS saeculi fere xv chartaceus.
M = codex gr. nro. SSl bibliothecae Marcianae venetae saeculi
fere xm bombycinus. finit p. 375, e
S = codex olim Sambuci nunc bibliothecae caesareae vindo
bonensis histor. gr. 810.20 saeculi xL membranaceus
P = codex Parisinus bibliothecae maximae gr. nro. 1419 saeculi
xl membranaceus.
Ε = epitome losephi antiquitatuma cuius cum sint codices plures.
ego usus sum libro Susbekiano saeculi fere xiv chartaccoa
qui est in bibliotheca caesarea vindobonae hist. gr. nro. 22.

* asteriscus si cui notae in commentario critico adiectus 881, 18

statur eam uocem eas uocesi ad quas nota spectata in epitoma

aut in eo codice. unde ea excerpta est. ita ferri , ut in huius

editionis contextu feruntun

Lat = ucrsio Latina. quam petii ex codice Ambrosiano papy
raceo saeculo fere vl scripta is ubi defecit. est enim muti
lus et lacunosus. adhibui codicem wizenburgensem biblio

thecae Suelferbytanae nro. 22 saeculo ΧΙ scriptum a lioyseno



lv Pracfatio

collatumg uersionis Latinae uerba inclinatis litteris expressa

sunt.

zon = zonarae chronicon. in quo losephi antiquitates paene totae
continenturg sciendum tamen 881, zonaram losepbi non in

tegra uerbai sed epitomam habuissei de quo in prooemio uolu

minis primi dicetun

liac copiae per totum uolumen usui fuerunt sequuntur duo

codicesr quorum pars quaedam collata 881, aliaque subsidiaz

L -- codex Laurentianus plut. 69. eo bombycinus saec. xm
collatus vn 5 se 70, 17111 5 141-1θ4, ΙΧ s 283-287 et per
totum librum decimum. hunc contulit lilieronymus vitelli.
7 = codex vaticanus gr. 147, bombyeinus saeculi fere xm col
latus vn 5 61-70, νΙΙΙ 5 1811-1114, ΙΧ 5 ess-egi denique
per totum librum decimumy quem contulit Augustus Mau.

lato = ΒΧο8τρ18 Ρ8ἰτ888ἱ888 codicis Puronensis. quorum quae
ex losepho petita sunt contulit lulius wollenberg eum editione

Sekkeri fprogramme dyinvitation a liexamen public du college

royal franeaisp lSerlin 1871), lixcerpta llrsiniana ide legatio

nibusl semel usu ueniunt.

ed. pn csiue Μ. princq editionem principem designat ab Arlenio
curatam Sasileae 1544.

Srnesti coniecturae extant in eius obseruationibus philologico

criticis in Aristophanis nubes et Plauii losephi antiquitates

ludaicas cLipsiae 1795).

flolwerda coniecturas emisit in emendationum llauianarum speci

mine Sorinchemi 1847.

L. Pindorf in annalibus Pleckeiseni uoL 99 p. 821 sqq. iosephum
emendauitg si editio Parisinay quam idem curauit llindorflusp

intellegenda 881, solum bindorf ponitur. ceterae emendatio
nesy nisi aliud dieituiy editorum sunt losephi aut ex fludsoni

et Plauercampi editionibus petitae

commentarium criticum ita composuL ut praemisso codicum et

ceterorum testium indice eos tantum nominaremp qui ab impressis

uerbis dissentiuntg paucis locis. ubi utile uisum 881, etiam consen

tientes nominantur testes lemmatal ex textu petiui multa1 ne in

certum 88881, quo spectaret codicum lectio. interdum lemma sequitur





ΑΒΒΕΝΒΑ ΕΤ ·coameuum

Βοο uolumine paene perfecto rogatu meo codicis P non paucos
locos euoluit otto liossbach. cuius beneficio quae debeo. quae
quidem in corrigendis foliis extremis inseri non potuerunty hic pro
feram. addo emendationes uel coniecturas aliquot Νοοοτἰ, quae

nuper prodierunt in Mnemosyna Sataua nou. ser. uol. xm 4 11.352 Νο.,
omissis eis quae memoratu minus dignae uidebantur. simul corri

genda sunt quae ipse aut typotheta in imprimendis aut exigen

dis plagulis deliquimus praeter ea. quae et leuissima et manifesta
sunt

Ρ.

l

S u. lo ἐπ) αὐτοῖς Sekkerus coniecit
8, 11 ξνειοαν] ὅραν Νεο“.
14, 4 αὐτόν] αὐτοῦ Ρ, non αὐτῶν.
16, a in notis legendumz ταπεινοτἐοασ, ο i. ras. M.

22, 8 σὲ exhibet Ρ, ποπ σὲ.
29, 19 έκ etiam in P extat
40, 20 μετοικησαμένου erat scribendum cum P.
40, 4 ο, in P οκ, ποπ din
48, 10 corrige ddaxoldv rpro ddoxoldvl.
48, 22 άναφυνεΖν] άναφυγὴν 11110111,fort. recte

50, 2 μόνος τολμών] μόνον τολμώντα Νεων.
54, m ozrztogj αὐτὸς ΝοΒοτ.

74, 25 σεκελλὰν Ρ, ποπ omanda
79, 20 ἔξομεν] μᾶλλον ἐξομεν Νοποτ.

98, 1c xal om. vindorfi
99, 2 corrige tvyxoivovm rpro τνχχάνοντα).
108, 22 ἔτι] ἐπὶ 114114.

107 sub textu legendum 2 mag vl 3.
111, 1 agam ο;» ΜΜΕ
112 sub textu legendumz g 104 fpro 1051.
112, s in notis legendumz mi xai άνω euan. Β.
120, 20 in notis addez idlqc - πολεμίους] ut eum solum facta hostium
inoursione desererent Lat.

124, eo παοεΖχεν] παρέσχεν sic P.
128, 14 corrige φονεύσωσι fpro φωνεύσωσι).
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x

i

i

130, g xoigm in P 811181, 11011χάριν.
133, 20 111 110118 811118: ΆχΖμανον] 8118 181. apud 1111118011.
144, 13 προστρέχειν sic est in P.
153. 10 ἐν ἐσχάτωσ Ρ 8111111181,11011 inx ἐσχάτωσ.
154, 12 corrige 111 pro 11,.

155, lS in notis legez Γάζαρα] 7άζαραν PMSP ydgow Β etc.
156 testibus addez Pheodoretus l p. 312.
157, 3 μόνων est in Ρ, non μόνον.
157 81111textu reponez 2 kegx xxm S fpro 7).
158, 17 ὁ ἱερεὺς corruptum 11011881, 81. 1 ParaL xxvn 5.
160 sub textu corrigez s 321.
162 811111811111corrigez s 344= 1 ParaL xxn 1; s 335= 2 Para1.1111.
155, 7 συνέλκειν] φασιν έλκειν 1181181, forh 18018.
163, 12 venim-md συνεπότατος 1181181.
163, 21 ὑπὸ] ἐπὶ 1181181, forh recte.
164, 7 καρπώσασθαι 881 etiam in Ρ, καρπώσεσθαι inuenit ed. 111., frui
tnros Lat.

164 81111textn corrigez s 340 = 1 ParaL xxu 14.
166, 14 ἐκόἐξασθαι] είσ11έξασθαι nubem fort. recte.
188, 20 111 notis corrigez τῆσ πραγματεἰασ codd. fpro πρα7ματεσἰα).
189 81111textu insere s 59 = 2 ParaL 11 17, 3 1188. v 15.
wm 15 2

1
]

1
1 881 in P ἔμελλεν1 1
1

ῆμελλον 881 111Ρ.
191, 19 φερομένης1 φαινομένης 1181181.
192, 17 188111118 ανέστησεν pro απέστησεν.
198, 10 in notis legendumz sozgl SP.
202, 12 111 notis addez ταύτὸ] hoc Lat.
203, 25 corzige τῆς 18111181φυλῆς (1110 Ίούόα τῆς φυλής).
204, 22 in notis legendumz dxv mil coni. dua etc.
208, 5 111 notis corrige τούτων lpro τούτωο).
210 quod conieci u. 17 κατ) αὐτοὺς 81 18 ὅτι Φαραώ ante me coniecit
Sutschmii

214, 24 xal Σολόμων πολλ021] noucm xal σολόμων 881 etiam in P.
211, 13 agam ἄρα naben
222, 10 παράγων] περιάμιν 1181181.
225, 7 οὐκέτ› ἐξῆλθε] ούν ἐπεξῆλθε 1181181.
227, 10 αναγαΪεϊν] 1171178111est in P.
234, 14 παριούσησ 881 111 Ρ

,

11011 παρΟύσησ·
239, 1 111 notis legez illov fili 1

.

188. Ρ
) ΡΒ μαχείλου ed. pr.

241, 13 διαφθερεϊν est in P.
247, 2 ante ixsreiav lacunam statum

zsL 21 αὐτόν est etiam in P.
257 turbati sunt numeri paragraphorumz u. 17 appone 376, 11. 22: 377.
259, 7 πιστοτάτων] matotoitov τών, του eram teste llossbachio P.
271, 12 111 notis post ddgow spatium erat relinquendum
272, o τών est etiam in P.
281, 23 τοὺς 881 etiam in P.
283, 10 άφἰαετ0] άφΖκτο Ν8138Γ.
291, 21 ήσθέντες] πεισθέντεσ Maber fort. recte.



VΙΙΙ Addenda et corrigenda.

p. 294, 6 in notis tole signum lemmatis post άρμάτων,, 297 sub textu repone: 4 Reg. ΧΙ 1.
306, 25 περί ύπερ coni, cf

.
2 Paral. XXV 5., 318, 10 Ζαχάριν, Ζαχαρίας Cocceji.

318, 1
1 Αμασίας, Αμασίαν Haverkamp.

331, 12 in notis scribendum: * εξέπεμπε, i. marg. γρ. εξέπεμψε Μ., 343 sub textu repone: 2 Paral. XXXIV 14.
352 sub textu repone: § 103 = 2 Paral. XXXVI 11, Πerem. XXII 1.

355 sub textu repone: § 114 = Πerem. XLΙV 11; $116 – 4 Reg. XXV 1,

Πerem. XLVI 1
;
S 117 = Πerem. XLV 1.

, 360 sub textu adde ($ 141): Ezech. XII 13.
367 sub textu repone: § 168= Πerem. XLVIII 1.

, 379, 17 in notis corrige: δε τήσ’ έξω SP cont. Ap, sublato commate., 382 et 383 e codicum numero exime M.

γη

ν

ν

γη

denique gratiae agendae sunt Carolo Boysen meo, qui in corrigendi

labore perferendo qua est diligentia et erga me beneuolentia stre
nuus eXtitit socius et adiutor.

Dabam Marburgi Chatforum pridie kalendas Decembres 1885.

Benedictus Niese.
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ΑΝΤ. IUD. VI. ARGUMENTA 3

VI.

Τάδε ένεστιν έν τή έκτη τών Ιωσήπου ιστοριών
τής Ιουδαϊκής αρχαιολογίας,

α
".

Φθορά Παλαιστίνων και τής γής αυτών εξ οργής τού θεού
διά την αιχμαλωτευθείσαν υπ’ αυτών κιβωτόν, και τίνα τρόπον απέ

5 πεμψαν αυτήν τους Εβραίους
β. στρατεία Παλαιστίνων επ' αυτούς και νίκη Εβραίων Σα

μουήλου στρατηγούντος αυτών τού προφήτου.

γ
΄ ώς Σαμουήλος διά το γήρας ασθενής ών τά πράγματα διοι

κεϊν τους παισιν αυτού ενεχείρισεν.
10 δ

.

ώς ο
ι

καλώς προϊσταμένων εκείνων της αρχής τ
ο

πλήθος
υπ’ όργής ήτήσατο βασιλεύεσθαι.

ε"
.

Σαμουήλου προς τούτο αγανάκτησης και βασιλέως αυτούς
ανάδειξις Σαούλου τούνομα κελεύσαντος τού θεού,

ς
". Σαούλου στρατεία επί τό Αμμανιτών έθνος και νίκη και

1
5 διαρπαγή τών πολεμίων,

ζ"
.

ώς στρατευσάμενοι πάλιν έπι τους Εβραίους οι Παλαιστίνοι
ηττήθησαν,

η Σαούλου προς Αμαληκίτας πόλεμος και νίκη

θ
'

ότι παραβαίνοντος Σαούλουτάς εντολάς τού προφήτου Σα

2
0 μουήλος άλλον απέδειξε βασιλέα κρύφα Δαβίδην όνομα κατ’ επιτρο

πήν τού θεού.

ROMSP Lat.

1 γ. τοseppί έμdaicae antiquitatis haeo insunt in seωto libro Lat έκτη

5 ΟΡ Ιωσήπου, ιωση" M 3 i. marg. βιβλίον τ' R numer absunt SP
παλαιστηνών SP παλαιστήνων Ο 4 αιχμαλωτισθείσαν Ο απέπεμψαν

έπεμψαν SP 6 στρατιά ROSP παλαιστινών Μπαλαιστηνών Ρ παλαιστή
νων. Ο 8 ώς on. RO φuία Lat Σαμουήλος σαμουήλ RO σαμούηλοσ MS
samuhel Lat τ

ο s. P 9 αυτού παισι tr. Μ ενεχείρισεν ενεχείρησεν Βι

ταύτα ενεχείρισεν (-ησεν S
)

MSP 1
0 τήσαρχήσs M 1
3

ανάδειξις από

δεξισ Μ 1
4

στρατιά SP αβανιτών (s. m. 2 S) RSP 1
5 διαρπαγή άρ

παγή M πολεμίων πολεμίων ή (και Ρ
)

τών πόλεων SP 16 έπι) α
θ

Lat
παλαιστινοί Μ παλαιστηνοι Ρ παλαιστήνο. Ο 1

8 πόλεμος πόλεμοι Μ πό
λεμο εμο i ras.m.2 ex ε σ S 19 σαμούηλοσMS σαμουήλου Lat 20 δαυ
είδην Mδαυίδην SP dauid Lat 21 τού om. Μ

1 κ
α
ι



4 ΑΝΤΙΩ ΠΟΙΟ. VI 1. 2 (1 1)

2

ι, ώς και πάλιν επεστράτευσαν τους Εβραίους οι Παλαιστίνοι
έτι Σαούλου βασιλεύοντος
ια... μονομαχία Δαβίδου τότε πρός Γολίαθον τόν άριστον τών

Παλαιστίνων και αναίρεσις τού Γολιάθου και ήττα των Παλαιστίνων.
εβ. ώς θαυμάσας τον Δαβίδην τής ανδρείας συνώκισεν αυτώ

την θυγατέρα Σαούλος,

ιγ. ότι μετά ταύτα ύποπτον αυτώ τον Δαβίδην γενόμενον ό
βασιλεύς έσπούδασεν αποκτειναι.
ιδ. ώς πολλάκις και Δαβίδης κινδυνεύσας αποθανείν ύπό τού

Σαούλου διέφυγε και Σαούλον δις επ' αυτώ γενόμενον ώστε ανελεϊν
ου δεχρήσατο.
ιε. ώς στρατευσαμένων Παλαιστίνιων πάλιν επί τούς Εβραίους

ηττήθησαν οι Εβραίοι τή μάχη και ο βασιλεύς αυτών Σαούλος απέ
θανε μετά τών παίδων μαχόμενος

περιέχει ή βίβλος χρόνον έτών λβ".

Ι. 1. Λαβόντες δ’ οι Παλαιστίνοι τήν τών πολεμίων κιβωτόν
αιχμάλωτον, ως προειρήκαμεν μικρόν έμπροσθεν, εις Άζωτον έκό
μισαν πόλιν και παρά τον αυτών θεόν ώσπερ τι λάφυρον, Δαγών
δ’ ούτος έκαλείτο, τεθέασ. τή δ’ έπιούση πάντες υπό τήν τής
ήμέρας άρχήν εισόντες εις τόν ναόν προσκυνήσαι τόν θεόν έπι
τυγχάνουσιν αυτώ τούτο ποιούνται την κιβωτόν" έκειτο γάρ έπ’

§ 1 = 1 Reg. V 1.

ROMSP Lat, -

1 απεστράτευσαν Β παλαιστινοί Μπαλαιστηνοί Pπαλαιστήνο.Ο 2 έτη
RΟLat επί MSP σαούλου βασιλεύοντος σαμουήλου προφητεύοντοσP
3 caput XI decimo adiungunt SP μονομαχία) μονομαχία γίνεται (γίνεται exp.
m. 2) 8 δαυίδου PS δαυείδου M dauid Lat τότε om. SP cum golia

Lat 4 παλαιστινών MS" παλαιστηνών PS3 παλαιστήνων. Ο Παλαιστίνων)

παλαιστήνων Ο παλαιστίνων (-ηνών Ρ) κρατερά SP 5 θαυμάσας θαυμάσασ

σάουλοσSP et fort. Lat δαυίδην SP δανειδηνM dauid Lat ανδρείασε η
sup. είP συνώκησεν ΒΟΜ 6 Σαούλος σαούλου RO omSP 7 δαυίδην SP
δανειδην Μααμία Lat 8 δ βασιλεύς rea saul Lat 9 δαυίδησSP δανείδησΜ
ααμία Lat τού om. Μ 10 Σαούλον σάουλον MS σαούλοσ RO fort. recte
γενόμενοσ RO fort, recte 11 ού δεχρήσατο fort, spurium 12 παλαιστινων Μ
παλαιστηνών Ρ παλαιστήνων Ο πάλιν om. SP έπι τους Εβραίους om. Lat
13 σάουλοσMS 15 χρόνων P τριακονταδύο RM

ROMSPELatZonaras I p. 98 Bonn. Michael Glycas II p. 322 Bonn.
Titulus: φλαυίου Ιωσήπου ιουδαϊκήσαρχαιολογίασλόγoσέκτοσ Ε λόγοσ

ξ man.red. 8 16 δεΜ παλαιστηνοί MPE παλαιστήνοι Ο πολεμίων] ROLat
έβραίων ΜSP 17 προείρηκα MSP 18 τι] τινα RO 19 τεθέασαν SAP

20 θεόν θεόν αυτών MSPE επιτυγχάνουσι R 21 επ' απ' (α corr. S) SP
επ’ αυτής om. Ε

10

15

20
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αυτής αποπεπτωκώς τής βάσεως, εφ' ής έστώς διετέλει και βα
στάσαντες πάλιν έφιστάσιν αυτόν έπι ταύτης δυσφορήσαντες έπι
τώ γεγενημένω, πολλάκις δε φοιτώντες παρά τον Δαγών και
καταλαμβάνοντες όμοίως επί του προσκυνούντος την κιβωτόν σχή
ματος κείμενον εν απορία δεινή και συγχύσει καθίσταντο και 3
τελευταίον άπέσκηψεν εις τήν τών Αζωτίων πόλιν και την χώραν
αυτών φθοράν τό θείον και νόσον, άπέθνησκον γάρ υπό δυσεν
τερίας, πάθους χαλεπού και την άναίρεσιν όξυτάτην επιφέροντος
πριν ή την ψυχήν αυτούς ευθανάτως άπολυθήνα τού σώματος, τα
εντός αναφέροντες (έξεμούντες διαβεβρωμένα και παντοίως υπό

της νόσου διεφθαρμένα τά δ’ έπι τής χώρας μυών πλήθος
άνελθόν επί τής γής κατέβλαψε μήτε φυτών μήτε καρπών άπο
σχόμενον, έν δή τούτοις όντες τους κακούς οι Αζώτιοι και προς 4
τάς συμφοράς αντέχεινού δυνάμενοι συνήκαν εκ τής κιβωτού ταύ
τας αυτούς ανασχεΐν, καί τήν νίκην και την ταύτης αιχμαλωσίαν
ουκ επ' αγαθώ γεγενημένην πέμπoυσινούν προς τους Ασκαλωνί
τας άξιούντες την κιβωτόν αυτούς παρά σφάς δέχεσθαι τους δε 5
ουκ άηδής ή τών Αζωτίων δέησις προσέπεσεν, άλλ’ έπινεύουσι
μεν αυτοίς τήν χάριν, λαβόντες δε την κιβωτόν έν τους ομοίους
δεινούς κατέστησαν συνεξεκόμισε γάρ αυτή τά τών Αζωτίων ή
κιβωτός πάθη πρός τούς άπ’ εκείνων αυτήν δεχομένους και προς
άλλους παρ' αυτών άποπέμπουσιν Ασκαλωνίτα, μένει δ’ ουδε παρ’ 6
εκείνοις" υπό γάρ τών αυτών παθών έλαυνόμενοι πρός τάς έχομέ
νας άπολύουσι πόλεις, και τούτον έκπεριέρχεται τον τρόπον τάς
πέντε των Παλαιστίνων πόλεις ή κιβωτός ώσπερ δασμόν άπαιτούσα
παρ' εκάστης τού προς αυτάς έλθεΐν ά δι' αυτήν έπασχον.

§ 2 = 1 Reg. V 3.

ROMSPELatZonaras I p. 98. Michael Glycas II p. 322 f, Theodoretus
uol. I p. 236.

1 *επιπεπτωκώσM 2 έπ' αύτήσE 3 επί τό γεγενημένον RO παρά
έπι Ε δαγώνα cod. Wat. apud Hudson 4 όμοίως –5 κείμενον αναη
similiter adorantem Lat σχήματος κείμενον MSPZon, on. RO 6 επέσκη
ψεν RO ενέσκηψεν ΕZon 7 *ϋπό) υπό τού Β 10 *εντός ένδόσP ανα
φέροντες om. Ε έξεμούντες ROMEGlycas εξήμουν SP spuriumiudicat Erne
stius 12 *ανελθών Ο έπι τής γής om. Lat επί τά έπι Μ από E έκSP
13 δη ή i ras. S 14 *κιβωτού arcan domini Lat 15 * ανάσχειν R

16 έπ’ αγαθώ έπι χρησιμω Wat. ap. Hudson γεγενημένην γενομένην SP
17 αυτουσ την κιβωτόν tr

. Ε σφάσSP “δεξασθαι SP 20 συνεξεκόμησεR
αυτή, αυτή RO αυτή Μαύτη Ρ 2

1 πρός –δεχομένους om. Lat 2
2

αυτών
Bekk. αυτών codd, oύδει ουδέν 8 24 περιέρχεται E 25 παλαιστήνων Ο

παλαιστηνών (η eX ι Μ)MP παλαιστινών E δρασμόν ΒΡ 26 τού τ
ό Ο



6 ΑΝΤΙΟ. ΠΟΙΟ. VI 7–10 (ι 2)
Υ - ν - - α ν ν - Σ -

7 2. Απειρηκότες δε τους κακούς οι πεπειραμένοι και τους άκού
ουσιν αυτά διδασκαλία γινόμενοι τού μή προσδέξασθαι τήν κιβω
τόν ποτε προς αυτούς έπι τοιούτω μισθού και τέλει, τό λοιπόν έζή

Σ -- -- -- -

8 τουν μηχανήν και πόρον άπαλλαγής αυτής, και συνελθόντες οι
Σ) -- ν »- ν ν Σ ν ν Σ) ν

έκ τών (πέντε πόλεων άρχοντες, Γίττης και Ακάρων και Ασκά
λωνος έτι δε Γάζης και Αζώτου, έσκόπουν τί δει ποιείν και το
μεν πρώτον έδόκει την κιβωτόν άποπέμπειν τους οικείους, ώς ύπερ

-- ν -- - - Σ -ν -
εκδικούντος αυτήν τού θεού και συνεπιδημησάντων αυτή των δει
νών διά τούτο και συνεισβαλόντων μετ’ εκείνης εις τάς πόλεις
Υ "... - α ν C -- ν - * 2 - -

9 αυτών ήσαν δε οι λέγοντες τούτο μέν μή ποιείν μηδ΄ έξαπατάσθαι
- -- -- ν ν D ν -

τήν αιτίαν των κακών εις εκείνην άναφέροντας ού γάρ ταύτην
τ, ν 2 - - ν Σ Υ -
είναι τήν δύναμιν αυτή και την ισχύν ού γάρ άν ποτ' αυτής κηδο
ν -- -- Υ ν ν

μένου τού θεού ύποχείριον άνθρώποις γενέσθαι. ήσυχάζειν δε και
-- ν ν ν Υ

πράως έχειν έπι τους συμβεβηκόσι παρήνουν αιτίαν τούτων ούκ
Σν -- ν - -- ν

άλλην ή μόνην λογιζομένους τήν φύσιν, ή και σώμασι και γή και
φυτούς και πάσι τους εξ αυτής συνεστώσι κατά χρόνων περιόδους

10 τίκτει τοιαύτας μεταβολάς, νικά δε τάς προειρημένας γνώμας άν
δρών έντε τους επάνω χρόνος συνέσει και φρονήσει διαφέρειν πε
πιστευμένων συμβουλία και τότε μάλιστα δοξάντων άρμοζόντως
ν - -- Ο κ. Σ. Υ. - ν - ν

λέγειν τους παρουσιν, οι μήτ΄ άποπέμπεν έφασαν την κιβωτόν μήτε
-ν Σ) - ν

κατασχεϊν, άλλά πέντε μεν άνδριάντας υπέρ εκάστης πόλεως χρυ
-- - -ν -- ν α ν 2 - --

σούς άναθεΐναι τώ θεώ χαριστήριον, ότι προενόησεν αυτών της
ν -ν Σ -

σωτηρίας και κατέσχενέντώ βίω διωκομένους εξ αυτού παθήμασιν,
Σ) τ, Υ ν ν ν Σ ν ν -

οις ούκέτι ήν άντεβλέψαι, τοσούτους δε τόν άριθμόν μύας χρυσούς

§ 7 = Reg. VI 1.

ROMSPELatZonaras I p. 98f. Michael Glycas II p. 323.
2 γενόμενοι SP κιβωτόν ποτε κιβωτον τόντε (ον ex o corr. 2) Η κιβωτόν

τόντε Ο aream μίterius Lat 3 αυτούς ROMP 5 πέντε MSPELatGlycas om.
RO γήττησ Εγήτησ et γάττησ Zon geth Lat *και om. Μ Ακάρων)

ακκάρων Ο αχάρων Μ' άκκαρών Ε άκαρών Glycas άκκαρώνοσSP αρcaron Lat
ascalonis Lat 7–8ύπερδικούντος ΜS 9 διά τούτο των δεινών tr

.

MSP
συνεισβαλλόντων RO 1

0 δ
’ SP μεν οm. Ρ μήon. RO 1
1 αναφέροντασ

α
σ

e
x εσ corr. Η ταύτην ταύτη RO huίμsmodi Lat 1
2

αυτήl Hudson e
t Lat

υγιή (ή exεί corr. Β
)

codd. άμποτ’ R 13 τού om.MSP γενέσθαι) γίνεσθαι

ί ex ε corr. B γίνεσθαι. Ο 1
5

σώμασι - SP 1
6

συνεστώσις SP 1
7 τοι

αύτασ τ (in τοι) ex ν corr. R. 18 συνέσει) έπι συνέσει fortasse διαφέρειν
πεπιστευμένων] πεπιστευμένων ROM fort, recte gui-praecedebant Lat 19 συμ
βουλία Ρ
"

άρμοζόντωσ σ ex ν corr. S 2
0

τήν δεν την MSP et ut uid.
Lat 2
1

κατασχεΐν) κατέχειν MSPE 22 χρυσέουσMSPE *αναθήναι. Η

τής) τετήσ ROSP 23 διωκομένοισ οι ex oυ corr. P 24 *μύας) αnulos

ο
ι mures Lat

10

15



ΑΝΤΙΩ. IUD. VI 10–14 (1 2. 3) 7

5

1Ο

20

τους κατανεμηθείσιν αυτών και διαφθείρασε την χώραν εμφερείς
έπειτα βαλόντας εις γλωσσόκομον αυτούς και θέντας επί τήν κι-11
βωτόν άμαξαν αυτή καινήν κατασκευάσαι, και βόας ύποζεύξαν
τας άρτιτόκους τάς μεν πόρτις έγκλείσαι και κατασχεϊν, μή τας
μητράσιν έμποδών επόμεναι γένωνται, πόθω δ’ αυτών όξυτέραν
ποιώνται την πορείαν εκείνας δ’ εξελάσαντας την κιβωτόν φερού
σας επί τριόδου καταλιπείν αυταίς επιτρέψαντας ήν βούλονται των
δδών άπελθείν κάν μεν τήν Εβραίων άπίωσε και την τούτων 12
χώραν άναβαίνωσιν, υπολαμβάνειν την κιβωτόν αιτίαν των κακών,

άν δε άλλην τράπωνται, μεταδιώξωμεν αυτήν, έφασαν, μαθόντες
ότι μηδεμίαν ισχύν τοιαύτην έχει.
3. Έκριναν δ’ αυτά καλώς ειρήσθαι και τους έργους ευθύς 13

τήν γνώμην έκύρωσαν και ποιήσαντες μεν τά προειρημένα προ
άγουσιν [τήν άμαξαν έπι την τρίοδον και καταλιπόντες άνεχώρη
σαν, τών δε βοών τήν όρθήν όδόν ώσπερ ήγουμένου τινός αυταίς
άπιουσών ήκολούθουν οι των Παλαιστίνων άρχοντες, πού ποτε
στήσονται και πρός τίνας ήξουσι βουλόμενοι μαθεΐν κώμη δέ τις 14
έστι τής Ιούδα φυλής Bήθης όνομα, εις ταύτην άφικνούνται αι
βόες, και πεδίου μεγάλου και καλού την πορείαν αυτών έκδεξαμένου
παύονται προσωτέρω χωρείν στήσασα την άμαξαν αυτόθι. θέα
δε ήν τους έντή κώμη και περιχαρείς εγένοντο θέρους γάρ ώρα
πάντες έπι τήν συγκομιδήν τών καρπών εν ταις άρούρας υπάρ
χοντες ώς είδαν την κιβωτόν ύφ’ ήδονής άρπαγέντες και το έργον

§ 11 = 1 Reg. VI 7.

ROMSPELatZonaras I p. 99. Michael Glycas II p. 323.
2 βάλλοντασ RO βαλλόντασE" βα-λόντασ eras. λ, ασί. Yas, 2 M βα

λόντες SP και om.Ε. «θέντεσMSP 3 και spurium uid. ύποζεύξαντεσMSP
4 και –κατασχεΐν) και κατασχεϊν τάσ δαμάλεισ Ε τάς και τάσRO

πόρτες 'πόρτες πορ i ras, i. marg. scr, σίδαμάλεσΜ πόρτες SP πόρ
τιας Ο πορτίας Β κατασχεΐν κατασχεϊντάσδαμάλεισένδον RO 5 γένωτα
έσονται RO 6 ποιούνται M 7 * επιτρέψαντεσ ΜS ήν) SPEGlycas ή ROM
8 *Εβραίων τών εβραίων Ο 9 αναβαίνωσιν υπολαμβάνειν αναβαίνειν Ρ
*τών τούτων τών SP τών τοιούτων Glycas 10 μεταδιώξομεν ROM

11 τοιαύτην om. Lat 13 μεν οm. P “προάγουσι την άμαξαν προάγουσα
RO μελέculum cum bubus deduaerunt Lat 15 ήγουμένου τινός ήγουμένων
τινών M 16 παλαιστήνων Ο παλαιστηνών (η ex ι Μ) MSP παλαιστηνοι Ε
οή των παλαιστηνών άρχοντες ήκολούθουν tr.Μ 18 Βήθης βαθμησόσσfin. 1.
ras. Μ βηθσάμη Pβηθ'σάμη 8 bethsamis Lat βηθύμησ (genet) Ε ταύτην

αυτήν RO 20 προσωτέρω πρόσωM στήσασα) οι Statuentes Lat 21 δε
ση. Ιαι “τή on. RO εγίνοντο MSP 23 *είδον δον SP" ύφ’ ήδονήσ–
p. 8, 2 την κιβωτόν om. Ο



8 ANTIQ. IUD. VI 14–19 (1 3. 4. II 1)

15 εκ τών χειρών αφέντες έδραμον ευθύς επί την άμαξαν και καθ
ελόντες την κιβωτόν και το άγγος, δ τους άνδριάντας είχε και τους
μύας, τεθέασιν επί τίνος πέτρας, ήτις ήνέντώ πεδίο, και θύσαν
τες λαμπρώς τώ θεώ και κατευωχηθέντες τήν τε άμαξαν και τους
βόας ώλοκαύτωσαν και ταύτ’ ιδόντες οι τών Παλαιστίνων άρχον
τες ανέστρεψαν όπίσω.
16 4. Οργή δε και χόλος του θεού μέτεισιν έβδομήκοντα τών έκ
τής Bήθης κώμης, ούς ουκ όντας άξιους άψασθαι τής κιβωτού, ιερείς
γαρ ουκ ήσαν, και προσελθόντας αυτή βαλών άπέκτεινεν, έκλαυ
σαν δε ταύτα παθόντας αυτούς οι κωμήτα, και πένθος έπ’ αυτούς
ήγειραν οιον είκός επί θεοπέμπτω κακώ και τον ίδιον έκαστος
17 άπεθρήνει" τού τεμένειν την κιβωτόν παρ’ αυτούς άναξίους άπο
φαίνοντες αυτούς και πρός τό κοινόν τών Εβραίων πέμψαντες έδή
λουν άποδεδόσθαι την κιβωτόν υπό τών Παλαιστίνων. κάκείνοι
γνόντες τούτο αποκομίζουσιν αυτήν εις Καραθαρεμ γείτονα πόλιν
18 τής Bήθης κώμης. ένθα τινός Λευή του το γένος Αμιναδάβου δόξαν
έχοντος έπι δικαιοσύνη και θρησκεία καταβιούντος εις οικίαν τήν
κιβωτόν ήγαγον, ώσπερ εις πρέποντα τω θεώ τόπον εν ώ κατώκει
δίκαιος άνθρωπος, έθεράπευον δε την κιβωτόν οι τούτου παίδες
και τής επιμελείας ταύτης έως έτών είκοσι προέστησαν τοσαύτα
γάρ έμεινεν έντή Καραθιαρειμποιήσασα παρά τους Παλαιστίνους
μήνας τέσσαρας.
19 Π. 1. Tού δε λαού παντός εκείνω τώ χρόνω, καθ' όν είχεν
ή τών Καραθιαρειμιτών πόλις την κιβωτόν, έπ’ ευχάς και θυ
σίας τραπέντος τού θεού και πολλήν εμφανίζοντος την περί αυτόν

§ 15 = 1 Reg. VI 15.

ROMSPELatZonaras I p. 99f.
1 εκ om. Lat 2 *άγγος) άγκοσ RO 3 τουσ μυίας E 5 ειδόντεσ Ο
παλαιστήνων Ο παλαιστηνών MSPE 6 *ανέστρεψαν ύπέστρεψαν Μ
7 μέτεισιν μέτεισιν ώστε MSP 8 Βήθης βαθείμησMβηθύμησE βηθά

μησP βηθουθάμης 8 bethsanitas Lat ούς coni. ώσcodd. co φuod Lat
9 *απέκτεινεν εν ex ε corr. R 10 κωμίται ROMS επ’ αυτούς coni, επ'
αυτούσ codd, meis Lat 12 αποφαίνοντεσ αίi. ras. 1 litt. Μ 13 αυτουσ

ROMSP και om. ΜSPLat 14 αποδιδόσθαι. Η παλαιστήνων. Ο παλαιστη
νών (η ex ι Μ) MSP 15 *αποκομίζουσινή αποικίζουσιν Μ αυτήν om. Μ
*Καραθαρεμ καραθαρίμ’ 8 καραθαρίμαν Ρ 16 τής) τουσMSP Βήθης
κώμης) βηθάμησ SP βηθσαμίταισM bethsamiarum Lat άμηναδάβου SP αμε
ναδάμου Ε 17 και καί τή (τήs)Μ 18 ώσπερ εις) ώσM 20 επιμελιασR
21 καραθιαρείμει exι corr. P καραθαρίμ 8 παρά έν E παλαιστήνοσΟ
παλαιστινοίσΜπαλαιστηνουσSPE 24 καραθιαρειμιτών ρ (in καρ) ex θ corr.Ο
καραθιαριμιτών MSP cariathiarim Lat “ευχαΐσ και θυσίασM θυσίασσί s. P

10



ΑΝΤΙΩ. IUD. VI 19-24 (II 1. 2) 9

5

10

1 ο

25

θρησκείαν και φιλοτιμίαν, δ προφήτης Σαμουήλος ιδών αυτών τήν
ΣΥ αν ν --

προθυμίαν, ώς εύκαιρον πρός ούτως έχοντας ειπείν περί ελευθε
ν -- -- -ν Ο - -ν

ρίας και τών άγαθώντών έναύτή, χρήται λόγος οίς ώετο μάλιστα
την διάνοιαν αυτών προσάξεσθαι και πείσειν ,άνδρες, γάρ είπεν, 20

Σ » - -- -- ν - ν D ο ν γν

οις έτι νύν βαρείς μεν πολέμιοι Παλαιστίνοι, θεός δ
'

ευμενής άρ
χεται γίνεσθαι και φίλος, ουκ επιθυμεϊν ελευθερίας δει μόνον,

- ν - ΣΑ - -
άλλά και ποιείν δι’ ών άν έλθοι πρός υμάς, ουδε βούλεσθαι μεν

Χ ν -- ο Λ
,

ν ν ο α τ
α

άπηλλάχθαι δεσποτών επιμένειν δ
ε

πράττοντας έξ
ι

ών ούτοι δια
-- αν D ν Α

.

ν ν ν ο ν --
μενούσιν, άλλά γίνεσθε δίκαιοι, και την πονηρίαν έκβαλόντες των 21

ψυχών και θεραπεύσαντες αυτήν όλας τας διανοίας προστρέπεσθε- -- -- -- - -- Ο

τ
ο θείον και τιμώντες διατελείτε" ταύτα γάρ υμίν ποιούσιν ήξει

ν -- Σ
)

τά άγαθά, δουλείας απαλλαγή και νίκη πολεμίων, ά λαβείν ούθ
όπλοις ούτε σωμάτων άλκας ούτε πλήθει συμμάχων δυνατόν έστιν

ο
ύ

γάρ τούτοις ό θεός ύπισχνείται παρέξειν αυτά, τώ δ
’

άγαθούς
- τ

,

ν ν - Σ
) ν ν Σ
)

-- -- Ο ο ν ιν

είναι και δικαίους έγγυητής δ
ε

αυτού τών υποσχέσεων έγώ γίνο
44 - 2 -ο Λ

,

Ω ν ν καν Ο ν -- Λ

μαι.“ ταύτ’ ειπόντος επευφήμησε το πλήθος ήσθέντή παραινέσει 22

και κατένευσεν αυτό παρέξειν κεχαρισμένον τώ θεώ, συνάγει δ
'

Σ Ο --

αυτούς δ Σαμουήλος εις τινα πόλιν λεγομένην Mασφάτην κατ
οπτευόμενον τούτο σημαίνει κατά τήν τών Εβραίων γλώτταν έν
τεύθεν ύδρευσάμενοί τε σπένδουσι τώ θεώ και διανηστεύσαντες
όλην την ημέραν έπ’ ευχάς τρέπονται.ν ν D --

2
.

Oύ λανθάνουσι δ
ε

τους Παλαιστίνους εκεί συναχθέντες, 23

Σ ν ν α ν Ση 2 - ν - ν

άλλά μαθόντες ούτοι τήν άθροισιν αυτών μεγάλη στρατιά και δυ

Ω -- -- Λ

νάμει κατ' ελπίδα τού μή προσδοκώσε μηδε παρεσκευασμένους έπι
-- - C D ν D ) ν -

πεσείσθαι τους Εβραίους επέρχονται... καταπλήττει δ’ αυτούς τούτο 24

§ 19 – 1 Reg. VII 4.

ROMSPELatZonaras I p. 100.

1 σαμουήλ Μ” καημήel Lat ιδών δρών SPE 2 εύκαιρον εύκαιρον όν

coni. 3 ώετο) ώστά RO 4 προσάξασθαι Β0 άνδρες) άνδρασHudson ο

μίri Lat 5 νύν μήν corr, ex νύν Β μην Ο 7 ήμάσSP μεν απηλλάχθα

δεσποτών έπι om. M 8 διαμενούσιν Dind. διαμένουσιν codd. 9 γίνεσθαι P

γίνεσθαι RO" 1
0 θεραπεύσαντες αυτήν, θεραπεύοντεσ αυτήν MSP easque

φurgantes Lat προστρέπεσθε Hudson προτρέπεσθε (ε finale i. ras. M, ex αι

corr. RP) ROMSP inuitate Lat 1
1 τιμώντες) bonis artibus honorate Lat

ήξειν RO 14 ύπισχνείται είi. ras. Μ 1
5 δ
’

MSP 1
6

επευφήμησε επειδή
μησε Β επευφήμε. Μ 1

7 αυτό, αυτό ESP, αυτώ Ο δ
ε ROSP 1
8 μα

σφάτιν ROM μασφαθήν E masphat Lat κατοπτευομένην Ε 19 τών Om.
MSP 20 τε σπένδουσι) σπένδουσί τε Ρ
'

τε σπένδουσί τε S σπένδουσε E

νηστεύσαντεσE 22 συναχθέντες συναχθέντασ ασ ex εσ corr. Η συνελ
θόντεσ SP 23 * στρατειά R 24 παρασκευασμένοισ RM



10 ΑΝΤΙΩ. IUD. VI 24-28 (12)

και εις ταραχήν άγει και δέος, και δραμόντες προς Σαμουήλον,

άναπεπτωκένα τάς ψυχάς αυτών υπό φόβου και τής προτέρας

ήττης έφασκον και διά τούτ’ ήρεμεϊν, να μή κινήσωμεν τήν τών
πολεμίων δύναμιν, σού δ’ άναγαγόντος ήμάς έπ’ ευχάς και θυσίας
και όρκους γυμνούς και άνόπλοις έπεστράτευσαν οι πολέμιοι έλπις
ούν ήμίν ουκ άλλη σωτηρίας, ή μόνη ή παρά σου και του θεού
25 ικετευθέντος υπό σού παρασχεϊν ήμύν διαφυγείν Παλαιστίνους" ό
δε θαρρείν τε προτρέπεται και βοηθήσειν αυτούς τον θεόν επαγ
γέλλεται και λαβών άρνα γαλαθηνόν, υπέρ των όχλων θύει και
παρακαλεί τον θεόν υπερσχεΐν αυτών την δεξιάν έντή πρός Πα
λαιστίνους μάχη και μή περιϊδείν αυτούς δεύτερον δυστυχήσαντας,
έπήκοος δε γίνεται τών ευχών δ θεός, και προσδεξάμενος ευμενεί
και συμμάχω τή διανοία την θυσίαν έπινεύει νίκην αυτούς και κρά
26 τος. έτι δ’ έπι τού βωμού τήν θυσίαν έχοντος του θεού και μήπω
πάσαν διά τής ιεράς φλογός άπειληφότος προήλθεν έκ τού στρα
τοπέδου ή τών πολεμίων δύναμις και παρατάσσεται εις μάχην, επ'
έλπίδι μεν νίκης, ώς άπειλημμένων έν άπορία των Ιουδαίων μήτε
όπλα εχόντων μήτε ώς έπι μάχη εκείσε άπηντηκότων, περιπίπτουσα
27 δε οις ουδ' ει προύλεγέ τις βαδίως επείσθησαν, πρώτον μεν γάρ

Σ) ν Ο ν - -ν ν ν -ν Σ - Ο ν Υ. -
αύτούς ό θεός κλονεϊ σεισμώ και τήν γήν αύτους υπότρομον και
σφαλεράν κινήσας τίθησιν, ώς σαλευομένης τε τάς βάσεις ύπο
φέρεσθαι και διϊσταμένης εις ένια τών χασμάτων καταφέρεσθαι,

έπειτα βροντας καταψοφήσας και διαπύρος άστραπας ώς κατα
φλέξων αυτών τάς όψεις περιλάμψας και των χειρών έκκροτήσας
28τά όπλα, γυμνούς εις φυγήν άπέστρεψεν, έπεξέρχεται δε Σαμου
ήλος μετά τής πληθύος και πολλούς κατασφάξας κατακολουθεί

§ 24 = 1 Reg. VII 8.

ROMSPELatZonaras I p. 100.
1 σαμουήλον μου. 8. Ρ τόν σαμούηλον E 3 τούτο M 5 «αόπλοισRO
έπεστράτευσαν) έπεστρατεύκασιν SP 6 ή μόνη) ήμών ή Μ ή παρά

σούμόνη tr. Ε 7 ύπό) παρά O 9 λαβών et ρνα γαλαθηνόν i ras. Ο
όχλων όλων E 10 υπερσχεν) υπερέχειν Μ πρός om. P 11 περιϊδείν!

περιδειν 8 παριδείν ROM δεύτερον αυτούσ tr
.

MSP δυστυχήσαντας ατυ
χήσαντασΡ 1

2

έπήκοοσή e
x l R 1
3 * νίκην η ί. Tas. 2 S 1
4 δ
’

έπει
δε Ε τού θεού om. Ε 1

6 *εις πρόσ SP 1
7 μήτε και μήτε SP

1
8 μάχην MSP 1
9

ουδε R εί
,

εισ Οι προέλεγέ ROSP 2
0 *ό θεός

on. RO 2
3

καταψοφήσας ο corr, e
x η uid. Ε διαψοφήσασ MSP 24 * έκ

22 ν ν - ν

ροτήσασ P 2
5 όπλα όπλα φόβω Ε *ανέστρεψεν Ρ σαμούηλοσ Ε

26 τού πλήθουσE * κατασφάξασ σ ante φ m. 2 suppleuit in spat.
uacuo S

10

15
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5
1
0

1
5

μέχρι Κορραίων τόπου τινός ούτω λεγομένου, και καταπήξας εκεί
λίθον ώσπερ όρον της νίκης και της φυγής των πολεμίων, ισχυρών
αυτόν προσαγορεύει σύμβολοντής παρά τού θεού γενομένης αυτούς
κατά των εχθρών ισχύος,

3
. Ο
ι

δ
ε

μετ' εκείνην την πληγήν ούκέτ’ έστράτευσαν επί τους 29

Ισραηλίτας, άλλ’ ύπό δέους και μνήμης των συμβεβηκότων ήσυχα
ζον δ

. δ
'

ή
ν

πάλαι θάρσος τους Παλαιστίνοις επί τους Εβραίους,

τούτ’ εκείνων μετά την νίκην έγένετο και Σαμουήλος στρατεύσας 30

επ' αυτούς άναιρεί πολλούς και τα φρονήματ’ αυτών εις τό παν
τελές ταπεινοί και την χώραν άφαιρείται, ή

ν

τών Ιουδαίων άπετέ
μοντο πρότερον κρατήσαντες τ

η μάχη αυτη δ
’

ή
ν

μέχρι πόλεως
Ακάρων από τών τής Γίττης όρων εκτεταμένη, ή

ν

δ
ε

κατ’ εκείνον
τον καιρόν φίλια τους Ισραηλίτας τα υπολειπόμενα των Χανα
ναίων.

ΙΙΙ. 1. Ο δε προφήτης Σαμουήλος διακοσμήσας τόν λαόν και 31

πόλιν αυτούς άποδούς εις ταύτην έκέλευσε συνερχομένους περί των
προς άλλήλους κρίνεσθαι διαφορών, αυτός δ

ε δι’ έτους επερχόμενος
τάς πόλεις έδίκαζεν αυτούς και πολλήν έβράβευεν ευνομίαν επί χρό
νον πολύν. 2

.

έπειθ’ υπό γήρως βαρυνόμενος και τα συνήθη 32

πράττειν έμποδιζόμενος τους υιούς τήν άρχήν και την προστασίαν του

έθνους παραδίδωσιν, ών ο μεν πρεσβύτερος Ιουλος προσηγορεύετο,

τ
ώ δ
ε

νεωτέρω Έβία όνομα ή», προσέταξε δε τον μεν έν Βεθήλω

$ 28 – 1 Reg. VII 12.
ROMSPELatZonaras I p. 100.

1 Κορραίων correon Lat βεθχόρου i. marg. m. 2 S βεθχώρου cod. Wat.
Hudsoni 2 ισχυρόν γονιδίudinis Lat 3 προσαγορεύει 8 5 ουκέτ’

έστράτευσαν coni. ούκ έπεστράτευσαν codd. ουκ έστράτευσαν E 7 τοϊσπα
λαιστηνοισ θάρσοσ tr. SP 8 έκείνων) εκείνοισSP 9 “αναιρεί ανήρει Μ

φρονήματα ROMP 10–11 απέτεμοντό πρότερον ROM 11ήν) ήν ή SP 1
2 ακ

κάρων OM ακκαρών SP accaron Lat τής on MSP δρών. Η δρών. Ο

Γίττης) φαίh Lat εκτεταμένη έκτετραμμένη Ο εκτεταμμένη α exρα corr. R

1
2 ήν– 14 Χαναναίων γίνεται φίμr illo tempore αniciliae inter isra

heliίας e
t reliφιος chananeos φίλια) φιλία RO 13 τά) ισούσα τά RO

15 * διακοσμίσασ S
*

1
6 συνερχομένουσ SPE 1
7 άλήλουσ S
.

"διαφορών αιμcrgis Lat δι’ έτους, διά τού έτουσE δισ τού έτουσ MSPLat

1
8

έβράβευσεν. Ο ευνομίαν om. Ο 1
9 i. marg. γ' RO III Lat

2
1 έθνους) πλήθουσ MSPE Ιούλος) ιούλοσ RO ούηλοσ MSP ώηλοσ Ε

ϊωήλ Zon tobel (tohel) Lat 2
2 Έβία αβίασ (nominat) Ε! αβράι 8 αβηρά

η e
x
a m. 2 P αβίρα Μ αβιά Zon αθίας (uel αθisa) Lat Bεθήλω) βαθήλω

SP bethlen Lat
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πόλει καθεζόμενον κρίνειν, τόν δ’ έτερον έν Bερσουβεί μερίσας τόν
33ύπακουσόμενον εκατέρω λαόν, έγένοντο δε σαφές ούτοι παράδειγμα
και τεκμήριον τού μή τον τρόπον όμοίους τους φύσασι γίνεσθαι
τινας, άλλά τάχα μεν χρηστούς και μετρίους εκ πονηρών, τότε μέν
34γε φαύλους έξ άγαθών παρέσχον αυτούς γενομένους τών γάρ του
πατρός επιτηδευμάτων έκτραπόμενοι και τήν έναντίαν δδόν άπελ
θόντες δώρων και λημμάτων αισχρών καθυφίεντο το δίκαιον, και
τάς κρίσεις ού πρός τήν άλήθειαν, άλλά πρός τό κέρδος ποιού
μενοι και πρός τρυφήν και προς διαίτας πολυτελείς άπονενευκότες
πρώτον μεν ύπεναντία ταύτα έπρασσον τώ θεώ, δεύτερον δε τώ
προφήτη πατρί δ’ έαυτών, ός πολλήν και τού τό πλήθος είναι
δίκαιον σπουδήν εισεφέρετο και πρόνοιαν.

35 3. Ο δε λαός έξυβριζόντων εις τήν προτέραν κατάστασιν
και πολιτείαν τών τού προφήτου παίδων χαλεπώς τε τους πραττο
μένος έφερε και προς αυτόν συντρέχουσε, διέτριβε δ’ έν Αρμαθά
πόλει, και τάς τε τών υιών παρανομίας έλεγαν και ότι γηραιός
ών αυτός ήδη και παρειμένος υπό του χρόνου των πραγμάτων ού
κέτι τόν αυτόν προεστάναι δύναται τρόπον έδέοντό τε και ικέτευον
άποδείξαί τινα αυτών βασιλέα, δς άρξει τού έθνους και τιμωρήσε
τα Παλαιστίνους οφείλοντας έτ’ αυτούς δικας των προτέρων άδι
36 κημάτων. έλύπησαν δε σφόδρα τον Σαμουήλον οι λόγοι διά τήν
σύμφυτον δικαιοσύνην καί τό πρός τούς βασιλέας μίσος" ήττητο
γάρ δεινώς τής άριστοκρατίας ως θείας και μακαρίους ποιούσης
37 τους χρωμένους αυτής τή πολιτεία, υπό δε φροντίδος και βασά

§ 33 = 1 Reg. VIII 3.

ROMSPELatZonaras I p. 100. Εχc. Petresc. Suidas s. καθυφίεντο (II 1.
28 Bernh.)

1 Βερσουβεϊ) ρ 8. nan. 1 Β βαρσουβαι. Μ' βαρσουβάι 8 βαρσουβαν Ρ ber
sabe Lat 2 έγένοντο incip. Εχc. 3 όμοίους όμοιον BO γενέσθαι RO
5 εξ αγαθού MExc. αυτούς) Exc. Bekk. αυτουσ codd. 6 έκτρεπό

μενοι MSPEExc. 7 *δώρων- δίκαιον apud Suidam extant καθυφίοντο RO
8 τό om. Ε 9 δίαιτασRO 10 έπρασον Ρέπραττον Ε 11 “προ

φήτη om. Lat δε αυτών ROSPExc. δ’ αυτών M και om. M 12 πρόνοιαν,
fin. Εχc. 13 i. marg. δ΄ Β' ΠΠ Lat εις on. RO προτέραν dubium

15 συντρέχουσι) συνέτρεχε Ε δε ROSP Αρμαθά άρμαθά M ramatλα
Lat 16 έλεγε Ε 17 ναύτόσ’ ών tr. MSP παρειμένοσ ει ex η Β ύποι
από O 18 τόν τό i. Tas, i. marg. man. 1 τόν αυτόν M έδύναται on. RO

19 *άρξει άρξει τεSP * τιμωρήσεται τιμωρήσηται M τιμωρήσατο SP
20 οφείλοντας on. RO έτ’ αυτούς) έτ’ αυτούσ RP έπ’ αυτούσ Ο έαυ

τούσΜ 21 i. marg. ε' RO V Lat 23 *άριστοκρατίασ ι i ras. 8 άριστο
κρατείασ ROM θείουσ MASP μακαρίασ. Ο
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νου της επί τους ειρημένος ούτε τροφής έμνημόνευσεν ούτε ύπνου,
δ
ι’

όλης δ
ε

τής νυκτός στρέφων τάς περί των πραγμάτων έννοίας
δεκαρτέρει.

4
.

Έχοντι δ
ε

ούτως εμφανίζεται το θείον και παραμυθείται 38

μ
ή δυσφορείν έφ’ οίς ήξίωσε τ
ο πλήθος, ώς ουκ εκείνον υπερη

φανήσοντας άλλ’ εαυτόν, ει μή βασιλεύσει μόνος ταύτα δε άφ’

ή
ς ήμέρας εξήγαγεν αυτούς άπ’ Αιγύπτου μηχανάσθαι τά έργα,

λήψεσθαι μέντοι γε ούκ εις μακράν μετάνοιαν αυτούς επίπονον,
ύφ' ή

ς

ουδέν μεν άγένητον έσται τών έσομένων, έλεγχθήσονται δ
ε

1
0 καταφρονήσαντες και βουλάς ούκ ευχαρίστους πρός έμε και την σην

προφητείαν λαβόντες, κελεύω δ
ή

σ
ε

χειροτονείν αυτούς δ
ν

ά
ν

εγώ 3
9

προείπω βασιλέα προδηλώσαντα ποταπών τε πειραθήσονται βασι
λευόμενοι κακών και διαμαρτυράμενον εφ’ οΐαν σπεύδουσα μετα
βολήν."

1
5

5
.

Ταύτ’ άκούσας Σαμουήλος άμα έφ συγκαλέσας τούς Ιου-40
δαίους άποδείξειν αυτούς βασιλέα ώμολόγησεν, έφη δε δεΐν πρώτον
μεν αυτούς έκδηγήσασθαι τ

ά

παρά των βασιλέων εσόμενα και όσους
συνενεχθήσονται κακούς" ,γινώσκετεγάρ ότι πρώτον μεν υμών άπο
σπάσουσι τά τέκνα και τά μεν αυτών άρματηλάτας είναι κελεύ

2
0 σουσι, τούς δ
’

ιππείς και σωματοφύλακας, δρομείς δε άλλους και
χιλιάρχους και εκατοντάρχους, ποιήσουσι δε και τεχνίτας όπλοποι
ούς και άρματοποιούς και οργάνων τέκτονας γεωργούς τ

ε
και των

ιδίων άγρών επιμελητάς και σκαπανείς άμπέλων, και ουδέν έστιν 41

δ μή κελευόμενοι ποιήσουσιν άνδραπόδων άργυρωνήτων, τρόπον

1
5 και τάς θυγατέρας δ
’

ύμών μυρεψούς άποφανούσι και όψοποιούς
και σιτοποιούς, και πάν έργον δ θεραπαινίδες έξ

ι

άνάγκης πληγάς

φοβούμενα και βασάνους υπηρετήσουσι κτήσιν δε τήν υμετέραν

5

§ 38– 1 Reg. VIII 7.

ROMSPELatZonaras I p. 101. Michael Glycas II p. 323f.

1 τής) τοϊσ R 3 δεκαρτέρει] Stne sopore permansit Lat 5 υπερη
φανήσοντας] coni. υπερηφανήσαντασ ROMP υπερηφανίσαντασS 6 εαυτόν) ή

αυτόν SP αυτόν Μ ε σ αυτόν E εί
)

να ΜSPLat βασιλεύσει βασιλεύση

0MLat βασιλεύσ ή SP 7 απ' έξS&P 9 ουδέν μεν αγένητον (αγέννητον Ρι)
MSPLat ουδένα γενητόν Β

'

ουδεν αγένητον. Ο 1
0 πρός circa Lat 1
1

δή)

δ
έ Ε σε σοι SE εγώ εγώ σοι SPE 1
2 προδηλώσοντα P τε) τε

ουτοι SP 1
3

οιαν) ή άν Μ σπεύδωσι Μ 15 ταύτα MSP 1
7 μεν)

ras. 3 litt. Μ 18 γινώσκετε εfin. i. ras. m. 3 S ύμών ύi.ras. R 2
1 και

εκατοντάρχουσ om. ROM 22 και άρματοποιούς on. RO 23 επιμελιτάσR
σκαπανεισ RO 2

4

αργυρωνήτων ω post ρ e
x
o corr. P 25 δε ΒΟSP

όψοποιούς όψοφανούσ RO 2
6 δ
)

ώς coni. 2
7

υπηρετήσουσι υπηρετούσε
(-σιν SP1) MSP efficient Lat
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άφαιρήσονται και ταύτην ευνούχος και σωματοφύλαξ δωρήσονται
42 και βοσκημάτων άγέλας τους αυτών προσνεμούσι. συνελόντι δ' ει
πείν, δουλεύσετε μετά πάντων τών υμετέρων τώ βασιλεί συν τοις
αυτών οικέτας" δς γενόμενος μνήμην υμίν τώνδε τών λόγων γεν
νήσει και τώ πάσχειν αυτά μεταγινώσκοντας ικετεύσαι τόν θεών
έλεήσαί τε υμάς και δωρήσασθαι ταχείαν άπαλλαγήν τών βασι
λέων. δ. δ' ού προσδέξεται τάς δεήσεις, αλλά παραπέμψας εάσει
δίκην υποσχειν υμάς τής αυτών κακοβουλίας."
43 6. Hν δ’ άρα και προς τας προρρήσεις των συμβησομένων
άνόητον το πλήθος και δύσκολον εξελεϊν τής διανοίας κρίσιν ήδη
παρά τω λογισμώ καθιδρυμένην, ουδε γάρ επεστράφησαν ουδ' εμέ
λησεν αυτούς τών Σαμουήλου λόγων, άλλ’ ενέκειντο λιπαρώς και
χειροτονείν ήξίουν ήδη τον βασιλέα και μη φροντίζειν τών έσομέ
44 νων" έπι γάρ τιμωρία των εχθρών άνάγκη τον πολεμήσοντα συν
αυτούς έχειν, και ουδέν άτοπον είναι των πλησιoχώρων βασιλευο
μένων τήν αυτήν έχειν αυτούς πολιτείαν, δρών δ’ αυτούς μηδ'
υπό τών προειρημένων απεστραμμένους δ Σαμουήλος, άλλ’ έπι
μένοντας , νύν μεν, είπεν, άπιτε προς αυτούς έκαστος, μεταπέμψο
μαι δε υμάς εις δέον, όταν μάθω παρά τού θεού τίνα δίδωσιν
υμίν βασιλέα."
45 IV. 1. Hν δέ τις έκτής Βενιαμίτιδος φυλής άνήρεύγεγονός
και αγαθός το ήθος, Κεις όνομα τούτω πας υπήρχεν, ήν δε
νεανίας την μορφήν άριστος και το σώμα μέγας τότε φρόνημα
και την διάνοιαν άμείνων τών βλεπομένων Σαούλον αυτόν έκάλουν.

46ούτος ό Κείς, όνων αυτώ εκ τής νομής καλών άποπλανηθεισών,

§ 42 = 1 Reg. VIII 18.

ROMSPELatZonaras I p. 101. Michael Glycas II p.324.
2 πρoσνεμούσιν OS"P 3 δουλεύσετε δουλεύσαι RO σύν) και MSP

om. Lat 4 αυτών αυτών ROMP αυτού. 8 δς γενόμενος, ίσοι γενόμενοι
MLat μνήμην – λόγων horumque sermonum memoriam Lat τώνδει

τών δε (τών suppl. ser) S 5 τώ) το ROSP αυτά αυτά και MSPLat
μεταγινώσκοντασ α η τασ ex εσ corr. Η μεταγινώσκοντεσM μεταγνόντεσE
ικετεύσαι ικετεύσατε Μ ικετεύσουσι E 7 δεήσεις δεήσεισύμών SPLat

8 δίκην υποσχεϊνύμάς δικαίαν υποσχεϊνυμάστιμωρίαν SP τησ αυτών κακο
βουλίασ RO ταΐσ αυτών κακοβουλίαισMS" ταΐσ εαυτών κακοβουλίαισS" P
9 συμ.βησομένων S 13 ήξίου ΟΕ και μη μηδεE 15 αυτουσ codd.
ουδένα τόπον M 16 αυτούσιου i. ras. 2 S 17 επεστραμμένουσ Ο έπε

στραμμένοσ R σαμούηλοσ ROMS 18 αυτούσ ROMP 22 Κεις) κισ ι i.
ras. 2 M κησή i ras. 1 Ρικισ ΕZonGlycas chis Lat υπήρχε ή i ras. 2 S
24 σάουλοσ E ut fere semper 25 Κεις) κ. ΙσΜ κισE chis Lat κεΐσοσS

κήσοσ ή i ras. P όνων ων i ras. Μ

10

20
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ν ν Σ - α D ΣΥ ν -ν Λ, ν ς - Σ

ήδετο γάρ αύτας ώς ούκ άλλω τινί τών κτημάτων, τόν υιόν μεθ
ο ν. ν 3 ν. Λ, - - ο - 2 ο ν ν

ενός θεράποντος έπι ζήτησιν τών κτηνών εξέπεμψεν ό δ’ έπει την
ν -- ν Σ) ν ΣΥ Ω D - D ο ν

πάτριον περιήλθε φυλήν εις τάς άλλας άφίκετο, ούδ΄ έν ταύτας
δ’ επιτυχών άπιέναι διεγνώκει, μή ποιήση περί αυτού τώ πατρι

ν - D κ. - α ) , -

5 λοιπόν φροντίδα τού δ’ έπομένου θεράποντος ώς έγένοντο κατά 47
ν Ο ν Λ ν D ο -- Λ, ο -- ν

τήν Aραμαθά πόλιν είναι προφήτην έναύτή φήσαντος άληθή και
- D -

προς αυτόν βαδίζειν συμβουλεύσαντος, γνώσεσθαι γάρ παρ’ αυτού
τό περί των όνων τέλος, ούθεν έχειν πορευθέντας είπεν άντι της
προφητείας δ παράσχωσιν αυτών κεκενώσθαι γάρ ήδη τών εφοδίων,

10 του δ' οίκέτου τέταρτον αυτώ παρείναι σίκλου φήσαντος και τούτο 48
δώσειν, υπό γάρ άγνοίας τού μή λαμβάνειν τον προφήτην μισθόν
έπλανώντο, παραγίνονται και πρός τας πύλας παρατυγχάνοντες
παρθένους έφ’ ύδωρ βαδιζούσας ερωτώσιν αυτάς τού προφήτου
την οικίαν, αι δε σημαίνουσι και σπεύδειν παρεκελεύσαντο πριν
D - Σ ν - -- αν ν ν α -- ν

15 αύτόν εις τό δείπνον κατακλιθήναι" πολλούς γάρ έστιάν και προ
κατακλίνεσθαι τών κεκλημένων. δ δε Σαμουήλος διά τούτο πολλούς 49
έπι τήν έστίαν τότε συνήγαγε δεομένω γάρ κατά πάσαν ήμέραν
αυτώ τού θεού προειπείν τίνα ποιήσει βασιλέα τή παρελθούση
τούτον μηνύσαντος, πέμψειν γάρ αυτός τινα νεανίσκονέκτής Βενια

20 μίτιδος φυλής κατά τήνδε τήν ώραν, αυτός μέν έπι τού δώματος
Λ Σ) ν ν ν Λ, D D --

καθεζόμενος έξεδέχετο τόν καιρόν γενέσθαι, πληρωθέντος δι
'

αυτού
άς έπι τό δεί 3

)

ν

ά δε τώ, Σαούλ ή 50καταβάς έπι το δείπνον έπορεύετο. συναντά δε τώ, Σαούλω και
-- ν 9 - ν -- - ν Ση νς

-ν

ό θεός αύτώ σημαίνει τούτον είναι τόν άρξειν μέλλοντα. Σαούλος

δ
ε

πρόσεισιτώ Σαμουήλω και προσαγορεύσας έδετο μηνύειν τήν- Ση --

2
5 οικίαν τού προφήτου ξένος γάρ ών άγνοείν έφασκε τού δε Σα-51

§ 46 = 1 Reg. IX 3.

ROMSPELatZonaras I p. 101. Michael Glycas II p. 324.

2 * θεράποντοσιον i ras. 8 κτηνών τηνών i. Pas. 3 litt. R 3 φυλήν,
φυλήν εξερευνών τάσόνουσMSPLat et ut uid. Ε

,
in quo περιελθών και ζητή

σασ 4 δ’ om. ROM *απείναι RM ποιήση η ex ει corr. B. αυτού

codd. 5 φροντίδα την φροντίδα MSP 6 Aραμαθά] αρμαθά OSPE arma
tha Lat 7 προς παρ' E fort, recte συμβουλεύοντοσMSP συνεβούλευεE

8 τόνων όντων RO 9 δ) δ και Μ 1
0 αυτώDindorf 1
2

παρατυγχά
νοντες παρατυχόντεσ (παρα i ras. 28) SP περιτυχόντεσM 14 παρεκελεύσατο
RO 15 έστιάν] θ

α

αιο pascere Lat 16 κεκλημένων P διά τούτο) om. ΒΟ
μropterea Lat 1

7 έστίαν έστί 1. Tas, 3-4 litt. R κατά πάσαν ήμέραν
- Ε

praecedenti die Lat 18 προειπείν) προείπε M 19 νεανίσκον) νεανίσκο

s, m. rec. P bentamin Lat 20 μεν οn. RO 24 πρόσεσε. 8 Σαμου
ήλφ σαούλων Ρ
"

οοπ: π
.,
1 δ
ε on. Ο
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μουήλου αυτόν είναι φράσαντος και άγοντος επί το δείπνον, ώς
τών όνων έφ’ ών τήν ζήτησιν εκπεμφθείη σεσωσμένων τά τε πάντα
άγαθά έχειν αυτώ κεκυρωμένα, προστυχών,άλλ’ ήττων, είπεν, εγώ,
δέσποτα, ταύτης της ελπίδος και φυλής μικροτέρας ή βασιλέας
ποιείν και πατριάς ταπεινοτέρας τών άλλων πατριών, σύ δε παί
ζεις και γέλωτά με τίθεσαι περί μειζόνων ή κατά τήν έμήν χώραν
52 διαλεγόμενος, δ δε προφήτης άγαγών αυτών επί τήν έστίαν κατα
κλίνει και τον ακόλουθον επάνω τών κεκλημένων, ούτοι δ’ ήσαν
έβδομήκοντα τον αριθμόν προστάσσει δε τους διακόνος παρα
θείναι τώ, Σαούλω μερίδα βασιλικήν, έπει δε κοίτης ώρα προσ–
ήγεν οι μεν άναστάντες άπελύοντο προς αυτούς έκαστοι, δ δε
Σαούλος παρά τω προφήτη σύντώ θεράποντι κατεκοιμήθη.
53 2. Άμα δε ήμέρα Σαμουήλος άναστήσας αυτόν εκ τής κοίτης
πρoύπεμπε και γενόμενος έξω τής πόλεως έκέλευσε τον μεν θερά
ποντα ποιήσαι προελθεϊν, υπολείπεσθαι δε αυτόν έχειν γάρ αυτώ
54 τι φράσαι μηδενός άλλου παρόντος, και ο μεν Σαούλος άπο
πέμπεται τον άκόλουθον, λαβών δ’ ό προφήτης το άγιον έλαιον
καταχεί τής τού νεανίσκου κεφαλής και κατασπασάμενος , ίσθι,
φησί, βασιλεύς υπό τού θεού κεχειροτονημένος επί τε Παλαιστί
νους και την υπέρ Εβραίων άμυναν τούτων δε έσται σον σημείον
55ό σε βούλομαι προγνώσκειν, όταν άπέλθης εντεύθεν καταλήψη
τρεις άνθρώπους εν τή δδώ προσκυνήσαι τώ θεώ πορευομένους

§ 51 = 1 Reg. IX 21.

ROMSPSLatZonaras I p. 101 f, Michael Glycas II p.324.
1 *φράσαντοσ' αυτόν είναι tr.MSP εαυτόν E 2 πάντα πάντων MSP
3 προστυχών] υποτυχών Holverda ήττον R 4 βασιλείασO 5 τα

πεινοτέρασo i. Pas. Μ 6 χώραν χρείανMSP 7 έστίαν) έστίασιν MSPE
8 *επάνωι 8 κεκλιμένων SP 9 παραθήναι RO 10 τώ, Σαούλω on. RO
-έπει R. *έπει δε κοίτης έπει δ’ ή κοίτησM επειδή δε κοίτησΡ

επειδή δέ τησ σ i. Pas. 2 S 11 απελύοντο) ανέλυον MSP αυτούς εαυ
τούσSP αυτούσROM 13 *ήμέρασRO σαμούηλοσMPE “αναστήσασ

σfinale i ras. 2 litt, i. marg, γρ αναστήσασ Μ 14 προύπεμπε προέπεμπε
RΟ πρoύπεμψε M προέπεμψεν SP προέπεμψε SE 15 υπολείπεσθαι εί, in
ί corr. S εαυτώ αυτόν RO 16 φράσαι ρ ί. Tas. 2 P μηδενός

άλλου παρόντος] MSPLat, om. RO 17 άγονη MSPGlycas αγγείον ΕΟΕ
Lat 18 καταχεί] MSPGlycas κατέχει RO καταχέει EZon και ασπασά
μενοσ Ε 19 τού om. Ε παλαιστηνούστε tr. M 20 άμυναν) άμειναν
α ex o corr. R δ’ SPE 21 προγνώσκειν εν i. Pas. 2 8 *όταν εάν
SP “καταλήψη η exει corr. R 22 ετώ θεώ τον θεόν MSP πορευό
μενοσ Ε

10

15
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5

10

15

εις Βέθηλα, ών τον μεν πρώτον τρεις άρτους όψει κομίζοντα, τον
δε δεύτερον έριφον, δ τρίτος δε άσκόν οίνου φέρων άκολουθήσει.
άσπάσονται δέ σε ούτοι και φιλοφρονήσονται και δώσουσί σοι
άρτους δύο, σύ δε λήψη κάκείθεν ήξεις εις τό Ραχήλας καλού-56
μενον μνημείον, όπου συμβαλεις τώ σεσώσθαί σου τάς όνους
εύαγγελουμένων, έπειτ’ εκείθεν έλθών εις Γεβαθά προφήταις έκ
κλησιάζουσιν επιτεύξη και γενόμενος ένθεος προφητεύσεις σύνται
τους, ώς πάνθ' όντιν, δρώντα εκπλήττεσθαι τε και θαυμάζειν
λέγοντα πόθενείς τούτο εύδαιμονίας δΚεισαίου πας παρήλθεν;"
όταν δέ σοι ταύτα γένηται τά σημεία, τον θεόν ίσθι μετά σού 57
τυγχάνοντα, άσπασαίτε τον πατέρα σου και τους συγγενείς, ήξεις
δε μετάπεμπτος εις Γάλγαλα ύπ’ έμού, να χαριστήρια τούτων
θύσωμεν τώ θεώ“ φράσας ταύτα και προειπών άποπέμπει τον
νεανίσκον" τώ, Σαούλω δε πάντα κατά τήν Σαμουήλου προφητείαν
απήντησεν.

3. Ως δε ήλθεν εις την οικίαν του συγγενούς αυτού Αβη-58
νάρου, και γάρ έκείνον τών άλλων οικείων μάλλον έστεργεν, άνε
ρωτώντος περί τής άποδημίας και τών κατ' αυτόν γεγονότων τών
μεν άλλων ουδέν άπεκρύψατο οϋδ’ ώς άφίκοιτο παρά Σαμουήλον
τόν προφήτην ουδ' ώς εκείνος αυτώ σεσώσθαι τάς όνους έφρασε,

περί δε τής βασιλείας και των κατ' αυτήν, ά φθόνον άκουόμενα 59
και άπιστίαν έχειν ώετο, σιωπά προς αυτόν και ουδε πρός εύνουν
σφόδρα δοκούντα είναι και περισσότερον τών άφ’ αίματος υπ'
αυτού στεργόμενον άσφαλές ή σώφρον έδοξε μηνύειν λογισάμενος

§ 56 = 1 Reg. Χ 5.

ROMSPELatZonaras I p. 101.
1 *Βέθηλα βεθηλά RO βεθήλα Μ βαίθηλα αίi. ras. 2 P bethlen Lat

όψη.Μ 2“δε δεύτερον δεύτερον ROM ό δε τρίτοσtr. Ε 3ούτοι ούτω RO
4 λήψη Β εις] πρόσΡΕ 5 σου, σοιSP om. Ε 6 έπειτ’ έτι τ’ RO

post haeo Lat Γεβαθά γαβαθά SP γαβαθά MEZon gabatha Lat
8 πάνθ' όντιν' οnnes habentes sensum Lat όντινή όντιν ούν 8 όντίνα

ούν MP 9 Κεισαίου) κείσου M κήσου Ρκίσου S chis Lat παρήλθεν φer
μenit– μt possii eitan prophetare Lat 10 * ταύτα) Maeo omnia Lat τα

σημεία γένηται tr. Ε 11 συγγενείς, συγγενείσ σου RO 12 ύπ’ έξOE recte
ut uid. χαριστήριον Ε 13 προσεπών RO 14 προφητείαν σαμουήλου

tr
.

M 16 δ
’

MSP άβηναρού M abenner Lat 1
7 μάλλον έστεργεν (άλλονέ

i ras. 5 litt.) Εί 1
8 περί πε i ras. ex δε corr. Ο αυτόν, αυτήν MSP

1
9 ού9’ coni. 2
0 ούθ’ coni. αυτώl ci
s

Lat τάσόνουσ σεσώσθαι tr. P

τάς τούσΜ 2
1

αυτήν αυτήν γεγονότων exp. 1 Μ ά
: ά και MSPLat

2
3 αίματος αίματοσ δοκούντων SP
Iosephus. Π. 2
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ομαι τήν άνθρωπίνην φύσιν οΐα τας άληθείας έστίν, ότι βε
βαίως ουδείς ούτε φίλων ούτε συγγενών οϋδ’ άχρι τών παρά τού
θεού λαμπρών άποσώζει την διάθεσιν, άλλά πρός τάς υπεροχάς
κακοήθεις τυγχάνουσιν ήδη και βάσκανοι.
60 4. Σαμουήλος δε καλεί τόν λαόν εις Mασφά πόλιν και πρός
αυτόν διατίθεται λόγους, ούς κατ' εντολήν φράζειν έλεγε τού θεού,

ότι τήν ελευθερίαν αυτούς εκείνου παρασχόντος και τους πολεμίους
δουλώσαντος άμνημονήσειαν τών ευεργεσιών, και τον μεν θεόν
άποχειροτονούσι τής βασιλείας ούκ ειδότες ώς συμφορώτατον υπό
61 τού πάντων άριστου προστατεύσθαι, θεός δε πάντων άριστος, αι
ρούνται δ’ έχειν άνθρωπον βασιλέα, δς ώς κτήματα τους υποτεταγ
μένος κατά βούλησιν και επιθυμίαν και τών άλλων παθών όρμήν
χρήσεται τής εξουσίας άφειδώς εμφορούμενος, άλλ' ουχ ώς ίδιον
έργον και κατασκεύασμα τότών ανθρώπων γένος ούτως διατηρήσαι
σπουδάσει, δ θεός δε κατά ταύτην την αιτίαν κήδοιτο. άλλ’ έπει
δέδοκται ταύτα υμίν και κεκράτηκεν ή πρός τόν θεόν ύβρις, τάχ
θητε πάντες κατά φυλάς τε και σκήπτρα και κλήρους βάλετε"
62 5. Ποιησάντων δε τούτο των Εβραίων δ τής Βενιαμίτιδος
κλήρος έξέπεσε, ταύτης δε κληρωθείσης έλαχεν ή Ματρίς καλου
μένη πατριά, ής κατ’ άνδρα κληρωθείσης λαγχάνει ό Κεισαίου
63 βασιλεύειν πας Σαούλος, γνούς δε τούθ’ ό νεανίσκος φθάσας έκ
ποδών αυτόν έποίει μή βουλόμενος ομαι δοκεϊν τήν άρχήν έκών
λαμβάνειν, άλλά τοσαύτην ενεδείξατο έγκράτειαν και σωφροσύνην,
ώστε τών πλείστων ουδ' έπι μικραίς εύπραγίας τήν χαράν κατα
σχεϊν δυναμένων, άλλ' εις τό πάσι γενέσθαι φανερούς προπιπτόν

§ 59 = 1 Reg.Χ 17

ROMSPELatZonaras I p. 102.
1 ομαι είναι Ο 2 ουδείς) ουδείσ εύνουσMSPLat παρά τών tr. RO
5 δε καλεί) δ’ έκάλει Ε δε συγκαλεί MSP conuocauti Lat Mασφά!

μεμφά Ε μασφαθά MSP masphat Lat 6 έλεγε- SP έλεγoν M 11 κτήματα,
κτήματι χρήται Μ ίumentis Lat κτήμασι ed, princ. 12 άλλων παθών όρμην
χρήσεται on. RO 13 ουχ ώσ ίδιον ού ex o corr, χώσι i ras. 2–3 litt, scr,
in marg. γρ αλλ' ουχ ώσ ίδιον τ

η
ς

1 M 1
4

ούτω Μ 1
5 ό– κήδοιτοι ημod

deum solum comstat semper efficere Lat κατάταύτην καταύτην Ρ" κατ' αυτήν M

την iteranititeratum del.Μ 1
6

*ταχθήτε Μ 17 "σκήπτρα" πατριάσSpan
heim “βάλλετε Μ 1
9

*κληρωθείσης dum /uisse denuo sors missa per genus

Lat *Ματρίς matharis Lat ματταρίZon 20 *λαγχάνει) τυγχάνει Ρ. Κει
σαίου) κΐσσαίου ή ex η corr. M κισσαίου. ΕκείσS κησ (η i. Pas) P chis Lat

2
1 τούτο MSP 22 αυτόν ROMP έαυτόν E έποίει ποιεί MSPE 24 πλεί
στων είi. ras, 3 S 25 προσπίπτόντων OMSP
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των, ό δ’ ου μόνον ουδέν ένέφηνε τοιούτον επί βασιλεία και τώ
τοσούτων και τηλικούτων έθνών αποδεδείχθα δεσπότης, αλλά
και τής όψεως αυτόν τής τών βασιλευθησομένων εξέκλεψεν και

ζητεΐν αυτόν και περί τούτο πονείν παρεσκεύασεν, ών άμηχα-64
5 νούντων και φροντιζόντων, ότι και γένοιτο άφανής δΣαούλος, ο
προφήτης ικέτευε τόν θεόν δείξαι πού ποτ’ εξη και παρασχεϊν εις
εμφανές τόν, νεανίσκον. μαθών δε παρά τού θεού τόν τόπον 65
ένθα κρύπτεται ό Σαούλος πέμπει τους άξοντας αυτόν και παρα
γενόμενον ίστησε μέσον τού πλήθους, εξείχε δε άπάντων, και το

10 ύψος ήν βασιλικώτατος --

6. Λέγει δε ό προφήτης" ,τούτον ύμνό θεός έδωκε βασιλέα 66
δράτε δε ώς και κρείττων έστι πάντων και τής άρχής άξιος" ώς
δ’ επευφήμησε τώ βασιλεϊ σωτηρίαν ό λαός, τά μέλλοντα συμβή
σεσθαι καταγράψας αυτούς όπροφήτης άνέγνω του βασιλέως άκροω

15 μένου και τό βιβλίον τίθησιν έντή του θεού σκηνή ταις μετέπειτα
γενεας μαρτύριον ών προείρηκε ταύτ’ επιτελέσας δ Σαμουήλος 67
άπολύει τήν πληθύν. και αυτός δε εις Αρμαθά παραγίνεται πό
λιν, πατρίς γάρ ήν αυτώ, Σαούλω δε άπερχομένω εις Γαβαθή,
έξ ής υπήρχε, συνήρχοντο πολλοί μεν άγαθοι την προσήκουσαν

20 βασιλεί τιμήν νέμοντες, πονηροί δε πλείους, οι καταφρονούντες
αυτού και τους πολλούς έχλεύαζον και ούτε δώρα προσέφερον ούτ'
έν σπουδή και λόγω τό άρέσκεσθαι τόν Σαούλον έτίθεντο
V. 1. Μην δ’ ύστερον άρχει τής παρά πάντων αυτώ τιμής δ68

§ 64 = 1 Reg. Χ 22.

ROMSPELatZonaras I p. 102. Stephanus Byz. Γαβάθη. Suidas Σαούλος
(ΙΙ 2 p. 669 Bernh).

1 ουδέν) ουδ’ RO τώ) τό Rτών M 2 αποδεδείχθα αποδειχθήνα Μ
3 αυτόν (το i ras. Μ) ROMSP βασιλευθησομένων βασιλευομένων RO

εξέκλεψε ROMS"Ρ" 5 ότι και ότι MSP 6 ικετεύει MSP ronauti Lat
7 εμφανές) εμφάνειαν Μ τού om. Ε 8 “κρύπτεται) κέκρυπτα MSP--

εταιρεία μs Lat 9 στη E δ’ MSPE κάπάντων (i
. marg, η αυτών scr)

S 12 δ
’ Ε και om. Ε «κρείττον R. *έστι) έσται Μ 13 “δε MS

έπεφήμησε Ει 1
6

μαρτύριον) εισ μαρτύριον SP δ om. Ο 1
7 Αρμαθά,

άρμαθιά Ο αραμαθά M armathin Lat 1
8 κα
ι

θ
’ MSP *Γαβαθήν) γαβάθην

Steph. Byz. γαβαώθην SP Tabath Lat 2
0 καταφρονούντες κατεφρώνουν τ
ε

SP κατεφρώνουν Ε 2
1 πολλούς άλλους MSPLat 23 *μηνι) μηνύει Ο*

άρχει incip. Suidas άρχει αρχή κοινή Suid αρχήν Ο' αυτώ τιμής) τ
ι

μ: suία τιμήσαυτώ γίνεται Ε "ό on Suid

2 κ
α
ι
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.
1
)

πρός Ναάσην πόλεμος τόν τών Αμμανιτών βασιλέα ούτος γάρ
πολλά κακά τους πέραν τού Ιορδάνου ποταμού κατωκημένους των
Ιουδαίων διατίθησι μετά πολλού και μαχίμου στρατεύματος δια
69βάς έπ’ αυτούς και τας πόλεις αυτών εις δουλείαν υπάγεται
ισχύι μεν και βία προς το παρόν αυτούς χειρωσάμενος, σοφία δ

ε

και επινοία πρός τ
ό μηδ’ αύθις αποστάντας δυνηθήναι την υπ'

αυτώ δουλείαν διαφυγείν ασθενείς ποιών τών γάρ ή κατά πίστιν
ως αυτόν άφικνουμένων ή λαμβανομένων πολέμου νόμω τους δε
70ξιούς όφθαλμούς εξέκοπτεν. έποίει δ

ε τούθ”, όπως της άριστε
ράς αυτούς όψεως υπό τών θυρεών καλυπτομένης άχρηστοι παν

7
1 τελώς ελεν και διμεντών Αμμανιτών βασιλεύς ταύτ’ εργασάμενος

τους πέραν τού Ιορδάνου έπι τούς Γαλαδηνούς λεγομένους έπε
στράτευσε και στρατοπεδευσάμενος πρός τ

ή

μητροπόλει τών πολε
μίων, Παβς δ

'

έστιν αύτη, πέμπει προς αυτούς πρέσβεις κελεύων
ήδη παραδούναι σφάς αυτούς έπι τώ τούς δεξιούς αυτών όφθαλ
μούς εξορύξα, ή πολιορκήσειν ήπείλει και τάς πόλεις αυτών άνα
στήσειν τήν δ

’

αίρεσιν έπ’ αυτούς είναι, πότερόν ποτε βραχύ τι

7
2

τού σώματος άπoτεμεϊν θέλουσιν ή παντάπασιν άπολωλένα, ο
ι

δ
ε Γαλαδηνοί καταπλαγέντες πρός ουδέτερον μεν ετόλμησαν ουδέν

ειπείν ούτ’ εΐ παραδιδόασιν αυτούς ούτ’ εΐ πολεμούσιν, άνοχήν δ
'

ήμερών επτά λαβείν ήξίωσαν, να πρεσβευσάμενοι προς τους όμο

§ 68 = 1 Reg. ΧΙ 1.

ROMSPELatZonaras I p. 102f. Suidas s. Σαούλος.

1 ναασήν M ναασήν PSuid ναασσήν S ναάσσηνΟ ναασσήν E maas Lat
*πόλεμος on Suid τόν om. Ε ετών) τών ώ

,

ex ό 2 R om. MSPSuid

ταλανιτών ΒΟ “βασιλέα) βασιλέα γίνεται Suid 2 *τούς πέραν – Ίου
δαίων) τούσ ΙουδαίουσSuid *Ιορδάνου, τονίαnnen Lat των Ιουδαίων ιου
δαίουσE 3 διατίθησι) διατίθησι- διόSP μετά–8 νόμω breuiata et mutata
Suid μαχήμου Β 5 ισχύι-βία φuorum fortitudinem μ

ε propria Lat

7 δουλείαν δεχ ν corr. B 8 ώς) ώσπρόσ(πρόσin spatio circ. 8 litt, ut uid.
i.ras.S) SP αυτόν όex ώS 9 έξέκοπτεν νι. ras. P εξέκοπτε Μ εξέκοπτεν
όφθαλμούσ tr. Ε έποίει δε τούθ’ om. ESuid 1

0 *ύπό on. RO “καλυπτο
μένης) σκεπομένησSuid “άχρηστοι, αριθείlandum – ειutiles Lat 1

1 *είεν,

finit Suid ταβανιτών Β 12 * trans tordanmen Lat γαλααδηνούσE gala
dimos Lat λεγομένους om. LatE 1

3 πρός τή– 14 αύτη σινοα οιuitatem
ταθis Lat 14 ιαβήσΜ ιαθis Lat ιαβεισZon 1

5 ήδη ήMSPE 16 πολιορ
κήσειν) coni. πολιορκήσαι codd. ήπείλει) ήπείλει δ

ε RO αναστήσεινήσει

e
x

ήσαι corr. R 18 έθέλουσιν SP παντάπασιν) πάντεσ MSP μmiuersi Lat

1
9 γαλαδηνοί η ex ι Μ φαίddini Lat ουδέν) ούθεν MSP 2
0 ούτ’ εί,

ούτε RO αυτούσ ROMP" ούτ’ ε
ί,

ούτε RO 21 κα
ι

επτά λαβείν επανα
βείν (s. 2

)
Η επαναλαβείν Ο

15

20
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5

10

φύλους παρακαλέσωσι συμμαχεν αυτοίς και ει μεν έλθοι βοήθεια
πολεμώσιν, ει δ’ άπορα είη τά παρ’ εκείνων παραδώσειν αυτούς
έφασκoν επί τω παθεΐν ότι αν αυτώ δοκή,

2. Ο δε Ναάσης καταφρονήσας τού τών Γαλαδηνών πλήθους 73
και της άποκρίσεως αυτών δίδωσι τε αυτούς την άνοχήν και πέμ
πειν πρός ους άν θέλωσε συμμάχους επιτρέπει, πέμπoυσινούν
ευθύς κατά πόλιν τους Ισραηλίτας οι ήγγελλοντά παρά τού Ναά
σου και την άμηχανίαν έν ή καθειστήκεσαν οι δ' εις δάκρυα και 74
λύπην υπό τής άκοής τών περί τούς Ταβισηνούς προήχθησαν και
πέρα τούτων ουδέν αυτούς άλλο πράττειν συνεχώρει το δέος γενο
μένων δε τών άγγέλων και έντή Σαούλου του βασιλέως πόλει και
τους κινδύνους εν οις είναι συνέβαινε τους Παβίσηνούς φρασάντων,

ό μεν λαός ταΐτά τους πρώτους έπασχεν ώδύρετο γάρ τήν συμ
φοράν τήν τών συγγενών δ δε Σαούλος άπό τών περί τήν γεωρ-75
5γίαν παραγενόμενος έργων εις τήν πόλιν επιτυγχάνει κλαίουσι τους
αυτού πολίτας, και πυθόμενος την αιτίαν τής συγχύσεως και κατη
φείας αυτών μανθάνει τά παρά των αγγέλων και ένθεος γενό-76
μενος αποπέμπει μεν τους Παβίσηνούς υποσχόμενος αυτούς ήξειν
βοηθός τη τρίτη τών ήμερών και πριν ήλιον άνασχεϊν κρατήσειν
των πολεμίων, να και νενικήκότας ήδη και των φόβων άπηλλαγ
μένους ό ήλιος επιτείλας δη" ύπομείναι δ’ έκέλευσέ τινας αυτών
ήγησομένους τής οδού,

3. Bουλόμενος δε φόβω ζημίας τόν λαόν έπι τόν πρός Αμ-77
μανίτας επιστρέψαι πόλεμον και συνελθείν αυτούς όξύτερον, ύπο

§ 73 = 1 Reg. ΧΙ 4.

ROMSPELatZonaras I p. 103.
1 * αύτουσ ι ex υ corr. Η αύτουσ S 2 πολεμώσιν πολεμήσωσιν ΡΕ

πολεμωσαν ω i ras. ex oυ corr. uid, i. marg. ήσscr, S είcorr. m. 2 ex oύ
uid. S αυτούσ ROMP4 εαυτούσE 3 τώ] τόSP 4 ναασήσE ναασσήσ
SP φαίαdinorum Lat 5 τε om. Lat 6 *πέμπουσιν η Serunt Lat πέμ
ψαντεσMSP 7 ευθύS “κατά πόλιν φer cluitates Lat οι ήγγελλον) τούσ
αγγέλλοντασ Ε indicantes Lat διήγγελλον MSP ναάσσου SP ναασσού E maas
Lat 8 καθιστήκεσαν Β καθεστήκεσαν MSP δ' δε ακούοντεσE 9 ιαβι
σηνούσε ex η corr. ΜιαβεσηνούσΡ 10 πέρα, πέραν Ο* 12 Ιαβσηνούς
οκ η Βί αβυσηνούσS tabitae Lat 13 ταύτα ROM έπασχε π . Tας. 2
Ηtt m. 2, χ i. Tas. m.1 S 14 i. marg. 5' Ο 15 παραγινόμενοσMSP
επιτυγχάνει ει i. Tas, 3 litt, M κλέουσε R 16 αυτού codd. 17 ένθουσ Ρα
18 Ιαβεσηνούς tabiίας Lat 20 ήδη δηΒ 21 τινάσcodd. 23 έπι,

εισ SP αβαντα R
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.

3
)

τεμών τών αυτού βοών τά νεύρα ταυτά διαθήσειν ήπείλησε τους
άπάντων, ει μή πρός τόν Πόρδανον ώπλισμένοι κατά τήν επιούσαν
άπαντήσουσιν ήμέραν και άκολουθήσουσιν αυτώ και Σαμουήλωτώ

7
8 προφήτη, όπου ποτ’ ά
ν

αυτούς άγάγωσε, τών δ
ε δι’ ευλάβειαν

τής κατεπηγγελμένης ζημίας εις τόν ώρισμένον καιρόν συνελθόν
των έξαριθμείται έν Βαλά τ

ή πόλει το πλήθος ευρίσκει δ
ε

τον

άριθμόν χωρίς τής Ιούδα φυλής εις εβδομήκοντα μυριάδας συνει

7
9 λεγμένους, τής δ
ε

φυλής εκείνης ήσαν μυριάδες επτά διαβάς δ
ε

τον Ίόρδανον και σχοινων δέκα δι’ όλης τής νυκτός άνύσας δδόν
φθάνει μεν ήλιον άνίσχοντα, τρίχή δε το στράτευμα διελών έπι
πίπτει πανταχόθεν αιφνιδίως ο

ι

προσδοκώσι τους εχθρούς, και
συμβαλών εις μάχην άλλους τ

ε

πολλούς άποκτείνει τών Αμμανι
80τών και Ναάσην τον βασιλέα, τούτο λαμπρόν έπράχθη τώ. Σα
ούλω τ

ό

έργον και προς πάντας αυτόν διήγγειλε τους Εβραίους
έπαινούμενον και θαυμαστής άπολαύοντα δόξης έπ’ άνδρεία και
γαρ είτινες ήσαν οι πρότερον αυτού κατεφρώνουν, τότε μετέστη
σαν επί τό τιμάν και πάντων άριστον νομίζειν' ού γάρ ήρκεσεν
αυτώ τούς Ταβσηνούς σεσωκέναι μόνον, άλλά καί τ

ή

τών Αμμα
νιτών επιστρατεύσας χώρα πάσαν αυτήν καταστρέφεται και πολλήν

8
1 λαβών λείαν λαμπρός εις τήν οικείαν υπέστρεψεν. δ δ
ε

λαός ύφ'
ήδονής τών Σαούλω κατωρθωμένων έχαιρε μεν ότι τοιούτον έχει
ροτόνησε βασιλέα, προς δ

ε

τους ουδέν όφελος αυτόν έσεσθαι τους
πράγμασι λέγοντας έβόων ,πού νύν εισιν ούτοι" και ,δότωσαν
δίκην και πάνθ’ όσα φιλεί λέγειν όχλος έπ’ ευπραγίας ήρμένος

§ 78 = 1 Reg. ΧΙ 8.

ROMSPELatZonaras I p. 103. Stephanus Byz. v. Βάλα.

1 ταύτά –2 άπάντων) λαθο se facere ounctis interminatus est Lat ταυτά!
ταύτα ROLat ταυτό SPE τούτο Μ θήσειν E 2 άπάντων, απαντώντασΜ
ούκ απαντώντασSP *Τόρδανον) ιορδάνην SP tordanmen Lat 3 απαντήσωσιν
RMSP απαντήσοντασ Ε ακολουθήσωσιν RSP ακολουθήσοντασ Ε τώ προς
φήτη om. Lat 6 Βαλά Βάλα Steph. Byz. Βαλά τή βαλάτη M balam Lat

8 επτά μυριάδεσ tr. MSP επτά μυριάδων Ε δ
ε δήΡ(;) 9 Ιορδάνην SP

ήordanmen Lat 10 * έπιπίπτει) έπιπέμπει ROM 12 πολλούστε tr. RO
αμανιτών Ε 13 Ναάσην] ναασήνΕ ναασσήν S μανασσήν Ρ 14 τό om. P

διήγγελενΟ τούσέβραίουσδήγγειλεν t
r,MSP 1
5 * απολάβοντα Β δόξησ

απολαύοντα θαυμαστήσ tr. MSP * ανδρεία εί
,

e
x corr. R άνδρία P 1
7 το

τώ Μ ήρκεσεν) ήρεσεν RO ήρκησεν Μ 18 αυτών R ratessenos Lat ετή
την ΕΟ αφανιτών Ραμαντων E 1
0 *χώραν RO 20 λαμπρός) clarus
Lat λαμπρώσ ROME κ
α
ι

επέστρεψεν RO 2
1 κατορθωμένων. Ο 23 και

om. Lat 24 ήρμένος) ήρμοσμένοσΜ

1)

20
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πρός τούς εξευτελίζοντας έναγχος τους τούτων αιτίους. Σαούλος 82
δε τούτων μεν ήσπάζετο την εύνοιαν και την περί αυτόν προθυ
μίαν, ώμοσε δε μήτινα περιόψεσθαι των όμοφύλων άναιρούμενον
έπ’ εκείνης τής ήμέρας άτοπον γάρ είναι τήν υπό τού θεού δεδο
5μένην νίκην αίματι φύρα και φόνω τών προς άλλήλους συγγενών
εορτάζειν.

4. Σαμουήλου δε φήσαντος και δευτέρα δεν χειροτονία Σα-83
ούλω την βασιλείαν επικυρώσαι συνίασι πάντες εις Γάλγαλα πόλιν
εκεί γάρ αυτούς έκέλευσεν ελθείν και πάλινδρώντος του πλήθους

10 ό προφήτης χρει τόν Σαούλον τώ άγιω έλαίω και δεύτερον άνα
γορεύει βασιλέα, και ούτως ή τών Εβραίων πολιτεία εις βασι
λείαν μετέπεσεν, έπι γάρ Μωυσέος και τού μαθητού αυτού84
(Ιησού), δς ήν στρατηγός, άριστοκρατούμενοι διετέλουν, μετά δε
τήν εκείνου τελευτήν έτεσι τοις πάσι δέκα και προς τούτοις όκτώ

15 τό πλήθος αυτών άναρχία κατέσχε, μετά ταύτα δ' εις τήν προ-85
τέραν επανήλθον πολιτείαν τώ κατά πόλεμον άριστω δόξαντι γε
γενήσθαι και κατ’ άνδρείαν περί τών όλων δικάζειν επιτρέποντες"
και διά τούτο τόν χρόνον τούτον τής πολιτείας κριτών έκάλεσαν.
5. Εκκλησίαν δε Σαμουήλος ποιήσας δ προφήτης τών Εβραίων 86

20 ,επόμνυμα, φησίν, υμίν τόν μέγιστον θεόν, δς τούς άδελφούς
εκείνους, λέγω δή. Μωυσήν και Ααρώνα, παρήγαγεν εις τόν βίον
και τους πατέρας ήμών εξήρπασεν Αιγυπτίων και τής ύπ’ αυτούς
δουλείας, μηδέν μήτ’ αιδοί χαρισαμένους μήτε υποστελαμένους

§ 82, 83 = 1 Reg. ΧΙ 13–15; $ 86= 1 Reg. XII 1.

ROMSPELatZonaras I p. 103f. Michael Glycas II p. 324.
1 τούς εξευτελίζοντας om. Lat εξευτελίζοντας ένευτελίζοντασ Ο

ΟΥ

3 ώμωσε Ρ" μήτινα) μηδέτινα SP 5 αίματι φύρα και ένα αματι α
ante φύρα eras, uid. και Μ. φόνω) φόνον (όex ωO) RO τών τών εκ
ταυτού γένουσ αυτουσ πρέπειν δε μάλλον MSPLat προς αλλήλους om. Μ
συγγενών ευμενώσ διακειμένουσ MSP φταίiam habentes Lat 7 δευτέραν

RO δευτέρασΜ δει SP χειροτονίαν R0 χειροτονίασM 9 έκέλευσε γάρ
αυτούσ εκεί tr. M 10 *Σαούλον – αναγορεύει om. Ο 11 βασιλείαν)

ασίλ
RMSPELatZonGlycas : αν 8. m. rec. Ο 12 Μωυσέος) ΒΟΜΕΖonarae
ορά. Ο μωϋσέωσSPZon mouseos Lat αυτού om. Ρ 13 Ιησού) MSPELatZon,
on. RO στρατηγός φost cum duar Lat 14 έκείνων SPLat 16 επανήλθε E
17 ανδριαν Ρ 18 ακριτών, η πιο αιμη (h. e κρείττον) Lat εκά

χετε, ΒΟΜSE 19 *δε τε MSP ποιήσασ σαμουήλοσ tr. Ο 20 έπόμνυμι

SPE 21 εκείνους τουσ αγαθούσέκείνουσMSPLat Ααρώνα) ααρών ΒΟ

23 μήτ’ αιδοί! μήτεδή RO χαριζομένουσ MSP μήθ' Ο
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φόβω μήτε άλλω τινι πάθει παραχωρήσαντας ειπείν, ε
ί,

τ
ι μοι

πέπρακτα σκαιόν και άδικον ή κέρδους ένεκα ή πλεονεξίας ή χά
87ριτος τής προς άλλους ελέγξαι δ

ε εΐ και τών τοιούτων τι προση
κάμην μόσχον ή πρόβατον, ά πρός τροφήν άνεμέσητον δοκεί λαμ
βάνειν, ή εΐ τινος υποζύγιον εις έμήν άποσπάσας χρείαν έλύπησα,
τούτων έντι κατειπείν παρόντος ύμών τού βασιλέως. * οι δε άνέ
κραγον τούτων ουδέν ύπ’ αυτού γεγονένα, προστήναι δε δσίως
αυτόν και δικαίως τού έθνους,
88 6

.

Σαμουήλος δ
ε

ταύτης έξι άπάντων της μαρτυρίας αυτώ
γενομένης ,έπει δεδώκατέ μου, φησί, το μηδέν άτοπον έθ’ υμάς
περί έμού δύνασθαι λέγειν, φέρε νύν μετά παρρησίας ακούσατε
μου λέγοντος, ότι μεγάλα ήσεβήσατε εις τον θεόν αίτησάμενοι βασι
89λέα, διαμνημονεύειν δ

ε

υμάς προσήκεν, ότι συνέβδομήκοντα μό
νοις έκ τού γένους ήμών ό πάππος Ιάκωβος διά λιμόν εις Αϊ
γυπτον ήλθε, κάκεί πολλών μυριάδων επιτεκνωθεισών, ά

ς

ει
ς

δουλείας και χαλεπάς ύβρεις ήγαγαν ο
ι Αιγύπτιοι, ό θεός εύξα

μένων των πατέρων χωρίς βασιλέως παρέσχεν αυτούς βύσασθαι
τής ανάγκης τ

ο πλήθος Μωυσήν αυτούς και Ααρώνα πέμψας

9
0 άδελφούς, ο
ι

ήγαγον υμάς εις τήνδε τήν γήν, ήν νύν έχετε και
τούτων άπολαύσαντες έκ τού θεού προδεδώκατε τήν θρησκείαν
και την ευσέβειαν, ο

ύ

μήν άλλά και τους πολεμίοις υποχείριους
γενομένους ήλευθέρωσε πρώτον μεν Ασσυρίων και τής εκείνων
ισχύος υπερτέρους άπεργασάμενος, έπειτα Αμμανιτών κρατήσαι
παρασχών και Μωαβιτών και τελευταίων Παλαιστίνων και ταύτ’

ο
ύ

βασιλέως ήγουμένου διεπράξασθε, άλλ’ Ιφθάε και Γεδεώνος

§ 87 = 1 Reg. ΧΙΙ 3.

ROMSPELatZonaras I p. 104. Michael Glycas II p. 324.

1 παραχωρίσαντασ R είτε τ
ί

ROME 2 και) ή Ε. *άδικον άδικοσ
(άδικ 9

) Ρ *ή χάριτος –3 άλλους om. Lat 3 ελέγξαι– 4λαμβάνειν αημtte
ηe sί ομιμs αίiquid accept αμί μ

ε

μίum αμt ouen αμt cibum e
t recipiat unus

φuisque Lat δ
ει δ
ε

και E τοιούτων τι Β και των τοιούτων τι προσ
ηκάμην μόσχον ή πρόβατον μόσχον ή πρόβατον ή τοιούτον τί προσηκά
μην E 4 μόσχον ή πρόβατον spuria uid. *ά πρός τροφήν αποστροφήν
RO 5 *ει τινόσRO χρείαν αποσπάσασ tr

. Ε 7 τούτων ουδέν μηδεν
τούτων MSPE *αυτόν όσίωσ tr. Ο 8 και δικαίωσ αυτόν tr. M 9 αυτώ
τήσ μαρτυρίασ tr. M 1

0 έθ’) έφ’ ROSP 1
1

δύνασθε R 1
2 μου) έμού

MSP 1
7 βασιλέωσω e
x
α corr. P 1
8

πέμψας) αποπέμψασP 1
9 ύμάς

ήμάσRO 2
1

τοις om. Μ 22 γινομένουσ RΜ γεγενημένουσ SP πρώτον
μεν Ασσυρίων on. RO άσυρίων SP 24 και Μωαβιτών om. Lat τελευ
ταΐον MSP ταύτα MSP 25 φθάε RO ιεφθάε Ο ιεφθάου MSP tephtha Lat

10

15



ΑΝΤΙΩ. IUD. VI 91-95 (ν
.

6
.

V
I
1
) 25

στρατηγούντων, τις ούν έσχεν μάς άνοια φυγείν μεν τον θεόν,91
υπό βασιλέα δ

ε

είναι θέλειν; άλλ’ εγώ μεν άπέδειξα τούτον δν

αυτός επελέξατο, να μέντοι γε φανερόν ποιήσω τον θεόν όργι
ζόμενον και δυσχεραίνοντα τ

ή

τής βασιλείας ύμών αιρέσει, δηλώσαι

5 τούθ’ υμίν (τόν θεόν παρασκευάσω διά σημείων έναργώς" δ γάρ
ουδέπω πρότερον είδεν ύμών ουδείς ενταύθα γεγενημένον, θέρους
άκμή χειμώνα, αίτησάμενος τον θεόν παρέξω τούτο νύν υμίν έπι
γνώνα." και ταύτα ειπόντος πρός τ

ό πλήθος τού Σαμουήλου 92

βροντας σημαίνει το θείον και άστραπας και χαλάζης καταφορά

1
0 τήν τού προφήτου περί πάντων άλήθειαν, ώ
ς

τεθαμβηκότας αύ
τούς και περιδεείς γινομένους άμαρτείν τε όμολογείν και κατ'
άγνοιαν εις τούτο προπεσεΐν, και ικετεύειν τόν προφήτην ώς πα
τέρα χρηστών και επιεική τόν θεόν αυτούς ευμενή καταστήσαι και
ταύτην άφείναι την άμαρτίαν, ήν πρός οίς εξύβρισαν άλλος και

1
5 παρηνόμησαν προσεξεργάσαντο. δ δε ύπισχνείται και παρακαλέ-93

σεν τόν θεόν συγγνώναι περί τούτων αυτούς και πείσειν, συν
εβούλευε μέντου δικαίους είναι και άγαθούς και μνημονεύειν άει
τών διά τήν παράβασιν τής άρετής αυτούς κακών συμπεσόντων
και τών σημείων του θεού και τής Μωυσέος νομοθεσίας, εΐ σω

2
0 τηρίας αυτούς και τής μετά του βασιλέως ευδαιμονίας έστιν έπι

θυμία. ε δε τούτων άμελήσουσιν, έλεγεν ήξειν αυτούς τε και τώ,94
βασιλει μεγάλην εκ θεού πληγήν. και Σαμουήλος μεν ταύτα τους
Εβραίους προφητεύσας άπέλυσεν αυτούς έπι τά οικεία βεβαιώσας

έκ δευτέρου τώ, Σαούλω τήν βασιλείαν.
25 VI. 1. Ούτος δ’ επιλέξας έκτού πλήθους ώς τρισχιλίους τούς 95

§ 91 – 1 Reg. ΧΠ 12.
ROMSPELatZonaras I p. 104. Michael Glycas Π p. 324.

1 φυγείν υγ i. Pas. 2 Μ φεύγειν SP 2 βασιλέα hominis Lat *όνι
δσ Ο 3 -αυτός αεμs Lat ποιήσω υμίν ποιήσω MSPLat 5 τόν θεόν)
on. RO deus ipse Lat παρασκευάσω ω e

x
α
ι

corr. Μ έναργώς) αφertis
Lat έναργών Οοοοολι 6 είδενl codd LatGlycas οΐδεν coni. θέρους ακμή
θέρουσέν ακμή ΕZon ένθέρουσακμή Glycas 7 τούτο νύν τούτον RO

ν ν ΤΕ ν

8 ταύτ’ SP Σαμουήλου προφήτου EGlycas 1
0 ώστε θαμβηκότασs. m
.

rec. Ο 1
1 περιδεείσει e
x ή Β γενομένουσ MSP *άμαρτάνειν ROM

13χρηστών αυτούσχρηστών S
P καταστήσαι κατα i. Pas. Ο 1
4

άφείναι

εϊ εχ ή RO 1
5 παρενόμησαν M προσεξηργάσαντο Ο 16 και πείσειν om.

Ιαι 1
9 μωυσέρσ ο ex ω corr, ΜμωϋσέωσSP εΐ σωτηρίας είσσωτηρίαν RO

2
0 έστιν RO επιθυμίαν RO 22 Σαμουήλος μεν ό σαμουήλοσ (σαμούη

χοπ My μεν MS δ μεν σαμουήλοσP 2
3

αυτούς on. RO βεβαιώσας βεβαιώ
τα αυτοτσRO 2
5 i marg. VII Lat ώς ώσπερί MSP φιας Lat τούς

μεν δισχιλίους οπα, ΒΟ
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μεν δισχιλίους ώστε σωματοφυλακείν αυτόν λαβών αυτός διέτρεβεν
έν πόλει Βεθήβω, Ιωνάθη δε τώ παιδί τους λοιπούς δούς ώστε
σωματοφυλακείν αυτόν εις Γεβάλ έπεμψεν. δ. δ' έκπολιορκεί τι
96 φρούριον των Παλαιστίνων ού πόρρω Γεβάλων, οι γάρ Παλαι
στίνοι καταστρεφόμενοι τους Ιουδαίους τά τε όπλα αυτούς άφη
ρούντο και τους όχυρωτάτους της χώρας τόπους φρουρας κατε
λαμβάνοντο και σιδηροφορείν χρήσθαί τε καθάπαξ άπηγόρευον
σιδήρω, και διά ταύτην την πρόρρησιν οι γεωργοί, είποτε δεήσει'
αυτούς επισκευάσαι τι τών εργαλείων, ή ύνιν ή δίκελλαν ή άλλο
τι τών εις γεωργίαν χρησίμων, φοιτώντες εις τους Παλαιστίνους

97 ταύτα έπραττον ώς δε ήκούσθη τους Παλαιστίνοις ή τής φρου
ράς άναίρεσις άγανακτήσαντες και δεινήν ύβριν την καταφρόνησιν
ήγησάμενοι στρατεύουσιν επί τούς Ιουδαίους πεζών μεν τριάκοντα
μυριάσιν άρμασι δε τρισμυρίοις, ίππον δε εξακισχιλίαν έπήγοντο"
98 και στρατοπεδευσαμένων πρός πόλει Μαχμά τούτο Σαούλος ότών
Ιουδαίων βασιλεύς μαθών εις Γάλγαλα καταβαίνει πόλιν και διά
πάσης κηρύσσει τής χώρας έπ’ ελευθερία καλών τόν λαόν έπι τόν
πόλεμον τόν πρός Παλαιστίνους, τήν δύναμιν εκφαυλίζων αυτών
και διασύρων ώς ουκ άξιόλογον οϋδ’ ώστε φοβείσθαι διακινδυ
99 νεύειν πρός αυτούς, κατανοήσαντες δε τό πλήθος τώνΠαλαιστί
νων οι τού Σαούλου κατεπλάγησαν, και οι μεν εις τά σπήλαια και

§ 95 = 1 Reg. ΧΙΙΙ 1.

ROMSPELatZonaras I p. 104. Michael Glycas II p. 324.
1 δισχιλίους δισχιλιουσ δούσM ώστε– αυτόν om. Lat σωματοφυ

λακήν R λαβών –3 αυτόν on. RO 2 βεθηβώ SP bethleen Lat ώστε

σωματοφυλακείν αυτόν suspecta 3 Γεβάλ γαβάσMSP ραδαλα Lat εκπο
λιορκεί εκπολιόρκει RO έπολιόρκει E obsidebat Lat 4 φρούριόν τι tr. Ε
Γεβάλων γεβάλλων RO γαβάλων SP φαίφαίis Lat Παλαιστίνοι) πα

λαιστηνοι Ετήσ γαβάσ (γάβασM) παλαιστηνοί MSPLat 5 *αυτούς) αύ
το σΜ 7 χρήσθαι τεκαθάπαξ και κεχρήσθαι RO ή χρήσθαι E 8 πρόρ
ρησινή απόρρησιν MSP causan Lat δεήσει ROSPE δεήσοι Μ 9 αυτούς ύ ex

τM αυτούς E έργαλίων RO om. Lat ύνιν) είνην Β ύΐνην Ο έγινε 1 M
έννην E om. Lat δίκελλαν δίκελαν ΒΟμάκελλαν SP μακέλλην ME om. Lat
εις τούς παρα τούσ Ε 11 ταύτ’ MSPE i. marg. ζ' RO δ’ Ε
12 και τε και SP 14 ίππον ίππων ROM, δε ε ί. ras. Η δ’ MSP
έπήγοντο) ήγοντο S 15 στρατοπεδευσαμένων στρατοπεδεύονται MSPLat
πόλιν RO μαχμά Μ μαχμα S magnam Lat 16 Ιουδαίων. Ο εβραίων

RMSPLat et in marg. m. 1 Ο * in galgalam Lat 18 Παλαιστίνους) τούσ

παλαιστηνουσ Ε 19 διακινδυνεύει P 21 Σαούλου) λαού E

15
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5

10

15

ν κ. αν Σιν α ν α ν ν ν -ν

τούς υπονόμους έκρυψαν αυτούς, οι πλείους δε εις τήν πέραν τού- 3

Ιορδάνου γήν έφυγον αύτη δ’ ήν Γάδου και Ρουβήλου.
2. Πέμψας δε Σαούλος πρός τόν προφήτην έκάλει πρός αύ

τον συνδιασκεψόμενον περί τού πολέμου και τών πραγμάτων. ό
δε περιμένειν αυτόν έκέλευσεν αυτόθι και παρασκευάζειν θύματα"
- ν C Ο ν ν Σ) η Ον α", ν - C ν

μετά γάρ ήμέρας επτά πρός αύτόν ήξειν, όπως θύσωσι τή έβδόμη
τών ήμερών, έπειθ’ ούτως συμβάλωσε τους πολεμίοις, και περι
μένει μεν ως ό προφήτης έπέστειλεν, ουκέτι μέντοι γε διατηρεί
την εντολήν, άλλ’ ώς έώρα βραδύνοντα μεν τόν προφήτην, αυτόν
δε υπό τών στρατιωτών καταλειπόμενον, λαβών τά θύματα τήν
θυσίαν έπετέλει έπει δε τόν Σαμουήλον ήκουσε προσόντα ύπαν

ν - - - Ο Σ Υ D - 2 ν. Σ»η

τησόμενος εξήλθεν. δ. δ' ούκ όρθώς αυτόν έφη πεποιηκέναι παρα
κούσαντα ών έπέστειλεν αυτός και φθάσαντα τήν παρουσίαν, ήν
κατά βούλησιν γινομένην τού θείου προς τας ευχάς και τάς θυ
σίας τάς υπέρ τού πλήθους προλάβοι κακώς ιερουργήσας και προ
πετής γενόμενος, απολογουμένου δε τού Σαούλου και περιμενα
μεν τάς ήμέρας άς ώρισε λέγοντος, υπό δε άνάγκης και άναχωρή
σεως μέν τών αυτού στρατιωτών διά φόβον, στρατοπεδείας δε τών
Σ - Σ) - ν Σ -- - - 2 Σ) - Σ) Λ,

έχθρών έν Μαχμά και άκοής τής έπ' αύτόν εις Γάλγαλα κατα
20 βάσεως έπεχθήναι πρός τήν θυσίαν. υπολαβών δε δ Σαμουήλος
άλλα σύγε, φησί, ει δίκαιος ήσθα και μή παρήκουσας έμού μηδ'
ών υπέθετό μου περί των παρόντων ό θεός ώλιγώρησας ταχύτε
ρος ή συνέφερε τους πράγμασι γεγονώς, σοί τ’ αυτώ πλείστον άν

$ 100 = 1 Reg. XIII 8.

ROMSPELatZonaras I p. 104. Michael Glycas II p.324.
1 έκρυψαν έκρυγαν. Οι έκρυβον Ο' αυτούσROM εαυτούσSP πέραν

πέρ. αν eras, τP 2 αύτη δ’ ήν η
u
i

erant Lat Γάδου) φαίh Lat Pου
βήλου τμten Lat 3 αυτόν εαυτόν EZon αυτόν codd. 4 συνδιασκεψόμε
τονη διασκεψόμενον RO 6 επτά septem Lat εξSPE om. RO όπως ώσE

7 κα
ι

συμβάλωισι Ρ
ά 8 *ό s. P *απέστειλε Ο γε om. Ε δια

τηρετα e
x ήτ corr, scr, 8 α η Tas. E 9 αυτόν OMSP εαυτόν Ε 1
0 “κατα

λεπόμενον RO την θυσίαν έπετέλει) προσήγαγεν MSP 1
1

ετών om. Ο

«σαμουήλον e
x

σαούλον corr. P ύπαντήσων EZon 1
2

έφησε Ε *παρα
κούσαντα –13 αυτός om. Lat 1

3 ήν spurium uid. 14 πρός om. Μ τάσ
ευχάσ και i. Tas. P 1

5 προλάβοισM 1
6 γινόμενοσMP γενόμενον E

1
7 μεν οm. Ε ά
ς

om. Ε 1
8

διά) ο
ι φορter Lat στρατοπεδίασ ROMSP

των εχθρών τών έθνών i. marg. γρ τών εχθρών Μ 19 Μαχμά)

παρman Lat έπ’ αυτόν om. Lat έπ" πρόσΜ 2
0

δ
ε

om. Lated p
r.

2
1 σύγε! Είμ φuiden Lat ούτε RO σ
ύ MSP παρακούσασ O 22 ολι

γωρήσασ ΕΕ" ολιγωρίσασ O 2
3

τους πρόσRO άν on. ROE

100

101

102

103

104
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105

106

107

108

109

βασιλεύσαι χρόνον έξεγένετο και τους σους έγγόνους" και Σαμουήλος
μεν άχθόμενος επί τοις γεγενημένους ανεχώρησε παρ’ αυτόν, Σαού
λος δε εις Γαβαών πόλιν έχων εξακοσίους μεθ' εαυτού μόνον ήκε
σύν"Ιωνάθη τώ παιδί, τούτων δε οι πλείους ουκ είχον όπλα τής
χώρας σπανιζούσης σιδήρου και των όπλα χαλκεύειν δυναμένων
ού γάρ εΐων οι Παλαιστίνοι ταύτα είναι, καθώς μικρόν έμπροσθεν
δεδηλώκαμεν. διελόντες δ' εις τρία μέρη τήν στρατιάν οι Παλαι
στίνοι και κατά τοσαύτας δδούς επερχόμενοι τήν των Εβραίων
χώραν επόρθουν, βλεπόντων τε Σαούλου του βασιλέως αυτών και
του παιδός Ιωνάθου άμυναίτε τη γή, μεθ' εξακοσίων γάρ μόνων
ήσαν, ού δυναμένων, καθεζόμενοι δ’ αυτός τε και δ πας αυτού
και ό άρχιερεύς Έχίας απόγονος ών Ηλι τού άρχιερέως έπι βου
νού υψηλού και τήν γήν λεηλατουμένην δρώντες έν άγωνία δεινή
καθεστήκεσαν συντίθεται δε ό Σαούλου πας τώ όπλοφόρω,
κρύφα πορευθέντες αυτοί εις τήν τών πολεμίων παρεμβολήν έκ
δραμείν και ταραχήν έμποιήσαι και θόρυβον Ιαυτούς, τού δε
όπλοφόρου προθύμως έπεσθαι φήσαντος όπου ποτ’ άν ήγήται,
κάν άποθανείν δέη, προσλαβών τήν τού νεανίσκου συνεργίαν και
καταβάς άπό τού βουνού πρός τούς πολεμίους επορεύετο. ήν δε

τό τών πολεμίων στρατόπεδον έπι κρημνού, τρισιν άκρας εις λεπ
τόν άπηκονημένας μήκος πέτρας έν κύκλω περιστεφανούσης ώσπερ
προβόλους τάς επιχειρήσεις άπομαχόμενον. ένθεν συνέβαινεν ήμε
λήσθαι τάς φυλακάς τού στρατοπέδου διά τό φύσει περιείναι τώ
χωρίω τήν άσφάλειαν και παντί νομίζειν άμήχανον είναι κατ’ εκεί

$ 105 = 1 Reg.XII 15.

ROMSPELatZonaras I p. 104f. Stephanus Byz. v. Γαβαούπολις,
1 άσους om. Ο “έκγόνοισMSP 2 αυτόν, αυτόν RO εαυτόν (ον ex oύ

uid. corr. Ρ) MSP 3 *Γαβαών γαβαώ Zon gabath Lat *Γαβαών πόλιν,
γαβαούπολιν Stephanus Byz. 8. v. εξακοσίους codd. Steph. Byz. διακοσίουσE
νέαυτού εαυτόν Ρ *μόνοσ SP *ήκες (ή ex είrn. 2 S) SP 4 κα

ι

παιδί

ίi. Tas. P 5 σιδήρωRO 6 καθώς καθώσ. και SP καθά και Μ 7 δ
ε

MSPE μέρη om. Ε 9 τε) δε RO 1
0

άμύναίτε αμύνεται RO μεθ"
μετ’M μετάSPE γάρ om.RO 1

1

ού) μήROE πας θαίον Lat 1
2 Έχίας)

αχίασMSPELat ήλεί (ε
ί

e
x
& m.2 Ρ
)MPE heli Lat ετού αρχιερέωσήλει

tr
.
P 1
5

πορευθέντες αυτοί, πορευθέντοσ αυτού M εισδραμείν ROM

1
6

αυτούς on. RO 1
7

έπεσθαι) εφέψεσθαι SP ήγήται ή i ras. Sήγητα

Μ ήγείται Ραγάγητα RO 1
8

δέοι Μ 1
9

*έπορεύετο θα Lat 2
0 κρημνώ

ΒΟΜΙΡΕ 2
1 απεικονισμέναισRO περιστεφανούσης στεφανούσησP
22 κα
ι

ένθα RO *ήμελείσθαι. Ο 23 *φυλακάς) oustodes Lat 24 παντε)

πάντη Μ μαίde Lat είναι ο
ύ

RO

10

20
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νας ουκ άναβηναι μόνον αλλά και προσελθείν ώς oύν ήκον εις 110
τήν παρεμβολήν δ“Ιωνάθης παρέθάρσυνετόν όπλοφόρον και, προσ
βάλωμεν τους πολεμίοις, έλεγε, κάν μεν άναβηνα κελεύσωσι προς
αυτούς ήμάς ιδόντες σημείον τούτο νίκης υπολάμβανε, εάν δε φθέγ
5ξωνται μηδέν ώς ού καλούντες ήμάς υποστρέψωμεν" προσόντων 111
δε αυτών τώ στρατοπέδω τών πολεμίων υποφαινούσης ήδη τής
ήμέρας ιδόντες οι Παλαιστίνοι προς άλλήλους έλεγον έκ τών ύπο
νόμων και σπηλαίων προΐένα τούς Εβραίους, και πρός Ιωνάθην
και τον όπλοφόρον αυτού, δεύτε, έφασαν, άνέλθετε πρός ήμάς, να

10 υμάς τιμωρησώμεθα τών τετολμημένων άξιως “ άσπασάμενος δε 112
τήν φωνήν δ τού Σαούλου πας ώς νίκην αυτώ σημαίνουσαν παρ
αυτίκα μεν ανεχώρησαν έξούπερ ώφθησαν τόπου τους πολεμίοις,

παραμειψάμενοι δε τούτον έπι την πέτραν ήκον έρημον ούσαν
τών φυλαττόντων διά τήν όχυρότητα, κάκείθεν άνερπύσαντες μετά 113

15 πολλής ταλαιπωρίας έβιάσαντο τήν τού χωρίου φύσιν άνελθείν έπι
τους πολεμίους, έπιπεσόντες δ’ αυτούς κοιμωμένος άποκτείνουσα
μεν ώς είκοσι, ταραχής δε και εκπλήξεως αυτούς έγέμισαν, ώς τι
νάς μεν φυγείν τάς πανοπλίας άπορρίψαντας, οι δε πολλοί μήγνω- 114
ρίζοντες έαυτούς διά τό έκι πολλών εθνών είναι πολεμίους ύπο

20 νοούντες άλλήλους, και γάρ είκαζoν άναβηναι προς αυτούς τών
Εβραίων ο

ύ,

δύο μόνους, εις μάχην ετράποντο και οι μεν αυτών -

άπέθνησκον κτεινόμενοι, τινές δ
ε

φεύγοντες κατά των πετρών ώθού
μενοι κατεκρημνίζοντο.

3
. Tών δε τού Σαούλου κατασκόπων τεταράχθαι τό στρατό- 115

2
5 πεδoν τών Παλαιστίνων φρασάντων τώ βασιλεϊ Σαούλος ήρώτα,

μή τις εύη τών αυτού κεχωρισμένος, άκούσας δε τον υιόν και σύν

§ 110 = 1 Reg. ΧΙV 8.

ROMSPELatZonaras I p. 105. Michael Glycas II p. 324.

1 ουκ οn. RO ουκ αναβήνα) ο
ύ

καταβήνα 8 *ήκεν Ο 2 ό om.
ΜΕ - tonathas Lat παρέθάρσυνε, παρεθάρρυνε MSP "προσβάλλωμεν

Zon 3 κελεύσωσιν ήμασ πρόσ αυτούσfr, MSPE 4* αυτούσcodd, τούτο
σημείον tr. Ε ύπολάμβανε M ύπελάμβανον RΟ υπολαμβάνειν SP ύπολη
πτέον Ε εάν) άν Ε *φθέγξονται Β'Μ 5 “μηδέν) μή δε εν RO εύπο
στρέψομεν ΒΟ 6 δ

’

MSPE 8 σπηλαίων των σπηλαίων MSP ionalam

Παι 9 δεύτ’ MSPE * ανέλθετε έλθετε ROM 10 ατιμωρησόμεθα Β

1
2 ανεχώρησε Erecessii Lat ώφθη Ε 1
3 παραμειψάμενοσMSP ήκον

coni. ή κεν codd. E uenti Lat 1
4

άνερπύσασE 1
5

ανελθείν ώσανελθεϊν
MSP 16 κα

ι

αποκτένουσι RO 1
7 αμενώς μεν M - έγέμησαν ROS"Ρ 1
8 *γνω

ρίζονίζοντεσP 1
9 "εκ om: ΡΟ) έθνών om. E 2
0 εικαζον ούκ είκαζον

S
P εικαζονεί εχ ή corr. R 2
1

ο
ύ: om. SP ουχί τούσM 2
6

αυτού codd.
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116

117

118

119

-

120

αυτώ τόν όπλοφόρον άπείναι κελεύει τον αρχιερέα λαβόντα τήν
αρχιερατικήν στολήν προφητεύειν αυτώ περί των μελλόντων, του
δε νίκην έσεσθαι και κράτος κατά τών πολεμίων φράσαντος έπεξ
έρχεται τους Παλαιστίνους και τεταραγμένος προσβάλλει και φο
νεύουσιν άλλήλους, προσρέουση δε αυτώ και οι πρότερον εις τε
τους υπονόμους και εις τά σπήλαια συμφυγόντες άκούσαντες ότι
νικά Σαούλος γενομένων δε ώς μυρίων ήδη τών Εβραίων διώκει
τούς πολεμίους κατά πάσαν έσκορπισμένους τήν χώραν, είτε δε
υπό τής επί τή νίκη χαράς ούτω παραλόγως γενομένη, συμβαίνει
γάρμή κρατεΐν τού λογισμού τους ούτως ευτυχήσαντας, είθ’ ύπο
άγνοίας εις δεινόν προπίπτει και πολλήν έχον κατάμεμψιν έργον
βουλόμενος γάρ αυτώ τε τιμωρήσαι και δίκην άπολαβείν παρά
τών Παλαιστίνων έπαράται τους Εβραίους, ν’ εΐ τις άποσχόμενος
τού φονεύειν τούς έχθρούς φάγοι και μή μέχρι νύξέπελθούσα τής
άναιρέσεως και τής διώξεως αυτούς παύσει των πολεμίων, ούτος
επάρατος ή του δε Σαούλου τούτοφήσαντος, έπει κατά τινα δρυ
μόν έγένοντο βαθύν και μελισσών γέμοντα τής Έφράμου κληρου
χίας, δ τού Σαούλου πας ούκ έπακηκοώς τής τού πατρός άράς
ουδέ τής έπ’ αυτή τού πλήθους όμολογίας αποθλίψας τι κηρίον
τού μέλιτος ήσθιε, μεταξύ δε γνούς, ότι μετά δεινής άράς ό
πατήρ άπείπε μή γεύσασθαί τινα πρό ήλιου δυσμών, έσθίων μεν
έπαύσατο, έφη δε ούκ όρθώς κωλύσαι τον πατέρα, μετά μείζονος
γαρ ισχύος αν και προθυμίας διώκοντας, ει τροφής μετελάμβαναν,

πολλώ πλείονας των εχθρών και λαβείν και φονεύσαι.
4. Πολλάς γούν κατακόψαντες μυριάδας των Παλαιστίνων

§ 116 = 1 Reg. ΧΙV 21.

ROMSPELatZonaras I p. 105f. Michael Glycas II p. 324sq.
3 *φράσαντος exφήσαντοσ corr.Μ 4 κα

ι

προσβάλει R 5 δ’MSPE

6 *σπήλαια speluncas peirasque Lat 9 παραλόγως om. Μ γενομένησRO

1
1 προσπίπτει MSP έχον) άν έχον M κατάμεμψινε e
x
i corr. n rec. Ο

1
2 γάρ om. RO αυτώ ROMP" απολαυεϊν Ο 1
3 εί, ήν Glycas

1
4 *φάγοι) φάγη Glycas και μήl codd. Glycas, om. E ct ut uid. Lat, μέχρι

μέχρισιού MSPGlycas έωσού Ε αισφuan Lat 1
5 * διώξεωσιώξί. Pas. 4-5

litt. Ο επαύσει παύση Μ αποπαύσει SP αποπαύση Glycas 1
6 *επάρα

τος) επικατάρατοσ Glycas ή εί, EGlycas δρυμόν) ROSPEGlycas δρυ
μών’ Μ ηuaeroun Lat 1
7 Έφράμου) έφραίμου MSP eu/ren Lat 1
8 δ τού

Σαούλου πας οπαίhan filius eius Lat ιωνάθησE ουκ ακηκοώσEGlycas

2
0 ήσθενMSPE 2
1 μή om. MSP *έσθίων) έστίων (έ ex & corr. Ο RO

2
2 κωλύσαι τούτο κωλύσαι MSP prohibuisse Lat 24 και λαβείν τών
εχθρών tr

.

MSP 2
5 γ'ούν RO δούν MSΡούν Ε

10

15
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δειλης όψίας επί διαρπαγήν τού στρατοπέδου των Παλαιστίνων
τρέπονται, και λείαν πολλήν και βοσκήματα λαβόντες κατασφάζουσα
και ταύτ’ έναίμα κατήσθιον, άπαγγέλλεται δε τώ βασιλεί υπό
τών γραμματέων, ότι το πλήθος εις τόν θεόν έξαμαρτάνει θύσαν
5 και πριν ή το αίμα καλώς άποπλύναι και τάς σάρκας ποιήσαι
καθαράς έσθίον και Σαούλος κελεύει κυλισθήναι λίθον μέγαν 121
εις μέσον και κηρύσσει θύειν επ’ αυτού τόν όχλον τά ιερεία και
τά κρέα μή σύν τώ αίματι δαίνυσθαι τούτο γάρ ούκ είναι τώ
θεώ, κεχαρισμένον τούτο δε πάντων κατά τήν πρόσταξιν τού

10 βασιλέως ποιησάντων στησιν εκεί βωμόν δ Σαούλος και ώλο
καύτωσεν έπ’ αυτού εκεί τώ θεώ, τούτον πρώτον βωμόν κατε
σκεύασεν.

5. Αγειν δ’ ευθύς τήν στρατιάν έπι τήν παρεμβολήν τών 122
πολεμίων έπι τήν διαρπαγήν τών εν αυτή βουλόμενος πριν ήμέρας

15 και των στρατιωτών ούκιόκνούντων έπεσθαι, πολλήν δ' εις άπροσ
τάττει προθυμίαν ένδεικνυμένων, καλέσας δ βασιλεύς Αχίτωβον
τόν άρχιερέα κελεύει αυτόν γνώνα, ει δίδωσιν αυτούς ό θεός και
συγχωρεί βαδίσασιν έπι τό στρατόπεδον τών έχθρών διαφθείρα
τούς έν αυτώ τυγχάνοντας ειπόντος δε τού ιερέως μή άποκρί- 123

20 νεσθαι τόν θεόν ,άλλ' ού διχα αιτίας, είπεν δ Σαούλος, πυνθα
νομένος ήμην φωνήν ού δίδωσινό θεός, δς πρότερον αυτός προε
μήνυσε πάντα και μηδ’ επερωτώσιν έφθασε λέγων, άλλ' έστι τι
λανθάνον έξιήμών άμάρτημα προς αυτόν αίτιον της σιωπής και 124
όμνυμίγε τούτον αυτόν, ή μην κάνδ πας δέμός Ιωνάθης ή το

§ 120 = 1 Reg. ΧΙV 32.

ROMSPELatZonaras I p. 106. Michael Glycas II p. 325.
3 -έναμα) έναίματι ROM cun sanguine Lat 4 γραμματαίων OS"Μ"
5 πρινή RO 6 έσθίον) ήσθιον RO *Σαούλος) ό σαούλοσ SP ό

σάουλοσ Μ 7 μέσην Ε *κηρύσσειν (η ex ύ. corr.Ο RO * ιερεία)
ιερά ΒΟ 8 δανυσθαι ι (in δαι) s. m. rec., ν corr. n rec. Ο 10 ό s. Ο
11 επ' αυτού έχει εκεί έπ’ αυτού MSP εκεί seclusit Bekk. 13 *άγει RO
την στρατιάν on. ΜSPE (cf. § 170) 14 τών εν την έπ’ RO βουλό

μενος βουλόμενοσ τόν λαόν Ε 15 προστάττει πράττει OM 16 Αχίτωβον)

αχίτωμον Ο αχίτοβον Eachiίου Lat Aχίαν Selden of $ 107, mini spurium uid.
17 κελεύει αυτόν κελεύει EGlycas κελεύειν αυτόν έφη RO έκέλευσεν αυτόν
MSP αυτούς ό θεός) ROGlycas ό θεός αυτους MSP 18 βαδίσασινί βαδί
σωσιν R βαδίδασιν Ο' βαδίσαι Ο“Ε διαφθείρα) και διαφθείραι ΟΕ
20 καιτίας αιτίαστινόσSP * επεν) ειπείν RO 21 ήμύν ή ex ύ corr. R
άς) δ. RO αυτός αυτούσS 22 επερωτώσι RO έφθασε, φθάσαι

Ro έφθανε MSP 24 "όμνυμη MSPEZonGlyc ομνύει Β όμνύει Ο ή ROM
είο παλας Lat ή] εί, ZonGlyc
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125

126

127

128

129

άμάρτημα τούτο εργασάμενος άποκτείνειν αυτόν και τον θεόν ού
τως λάσασθαι, ώς άν εί

,

και παρ’ άλλοτρίου και μηδέν έμοι
προσήκοντος τήν υπέρ αυτού δίκην άπελάμβανον" τού δ

ε

πλήθους
τούτο ποιείν έπιβoήσαντος παραχρήμα πάντας στησιν εις ένα τό
πον, ίσταται δε και αυτός συν τώ παιδί κατ' άλλο μέρος και
κλήρω τόν ήμαρτηκότα μαθεΐν επεζήτει και λαγχάνει δοκεϊν ούτος
είναι Ιωνάθης, επερωτώμενος δ

ε υπό τού πατρός τ
ί

πεπλημμέ
ληκε και τ

ί
παρά τον βίον ούκ όρθώς ουδε δσίως αυτώ διαπρα

ξαμένω συνέγνωκε, πάτερ, είπεν, άλλομεν οϋδεν, ότι δέχθές άγνοών
τήν άράν αυτού και τον όρκον μεταξύ διώκων τους πολεμίους
έγεύσατο κηρίων. Σαούλος δ

’

άποκτείνειν αυτόν όμνυσι και της
γενέσεως και τής φύσεως τών φίλτρων έτίμησε τον όρκον. δ

. δ
'

ο
ύ

καταπλήττεται τήν άπειλήν τού θανάτου, παραστησάμενος δ
'

ευγενώς και μεγαλοφρόνως πούδ’ εγώ σε, φησίν, ικετεύσω φεί
σασθαί μου, πάτερ, ήδιστος δέ μοι ό θάνατος υπέρ τε τής σής
ευσεβείας γινόμενος και έπι νίκη λαμπρά μέγιστον γάρ παραμύ
θεον τ

ό

καταλιπείν Εβραίους Παλαιστίνων κεκρατηκότας. “ έπι
τούτοις ό λαός πάς ήλγησε και συνέπαθεν ώμοσέ τε μή περιό
ψεσθαι τόν αίτιον τής νίκης Ιωνάθην άποθανόντα και τον μεν
ούτως εξαρπάζουσι τής τού πατρός άράς, αυτοί δ

ε

εύχάς υπέρ
τού νεανίσκου ποιούνται τώ θεώ ώστε αυτόν άπολύσαι τού άμαρ
τήματος,

6
. Και δ Σαούλος εις τήν έαυτού πόλιν υπέστρεψε διαφθεί

ρας ώσει μυριάδας έξτών πολεμίων. βασιλεύει δε ευτυχώς, και
τά πλησιόχωρα τών εθνών πολεμήσας χειρούται τότε Αμμανιτών

§ 125= 1 Reg. XIV 42.

ROMSPELatZonaras I p. 106. Michael Glycas II p.325.

1 τούτο om. Ε αποκτείνειν codd EZonGlycas interficio Lat αποκτε
νείν Hudson 2 λάσασθαι μίαραθο Lat λεωσασθαι Glycas ώσανε RO

3 απελάμβανε RO 5 κατά E 6 δοκεϊν om. Ο ούτος αυτόσM ώύτόσ

ω e
x
o corr. S 7 *ionathas Lat υπό] παρά Ο “τί τίπερ RO τίπε

ποίηκε και τ
ί SPGlycas *πεπλημέληκε. Ο 8 τί] τα RO παρά περί

Μ θt ut uid. S! αυτώ codd. 9 εδ’ εχθέσΜ 1
0 αυτού σού. Οι

1
1 έγεύσατο) έγευσάμην Ο“E *κηρίων) κηρίoν ROS" κηρίου (ί 8. Ρ
)

MPEZon
*αποκτενείν Zon αποκτεϊναι Glycas 1
2

τών φίλτρων) και τών φιλτέρων P

τών φιλτέρων 8 έτίμησε έτίμησεν MSP praepomerei Lat προτιμήσας ed. pr.

1
3 παραστησάμενος) αιτηαη – componens Lat δ
ε ROM 1
5 τ
ε

om. SP

Ο Κ ν χι ν ν Κ -

17 εβραίων Μ 18 πάσό λαό.σ tr. SP *ώμοσε ώμολόγησέ (ώ ex ό

corr.Ο RO 19 ειρηαίhan Lat αποθανούντα SPE αποθανούμενον Ζon.
τόν e

x ό corr. P 20 δ’ Ε 2
1 ώστ’ MSP 24 δ
’ E 25 τότε το Μ

10
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1

1

5

0

5

κ
α
ι

Μωαβιτών Παλαιστίνους Ίδρυμαίους [ Αμαληκίτας τε) και τον
βασιλέα τής Σωβάς, ήσαν δ

ε

παίδες αυτό τρεις μέν άρσενες
Ιωνάθης και Ιησούς και Μέλχισος, θυγατέρες δ

ε

Μερόβη και
Μιχαάλ. στρατηγόν δ

ε

είχε τον τού θείου παίδα Αβήναρον Nή
ρος δ

’

εκείνος έκαλείτο, Νήρος δ
ε

και Κεις δ Σαούλου πατήρ
άδελφοι ήσαν, υιοι δ

’

Αβελίου, ή
ν

δ
ε

και πλήθος άρμάτων
Σαούλω και ιππέων, οις δε πολεμήσειε νικήσας άπηλλάσσετο, και
τους Εβραίους εις εύπραγίας και μέγεθος ευδαιμονίας προηγάγετο
και των άλλων απέδειξεν έθνών δυνατωτέρους, και τών νέων τους

δ
ή και μέγεθει και κάλλει διαφέροντας φύλακας τού σώματος

εποιείτο.

VII. 1. Σαμουήλος δε παραγενόμενος πρός τόν Σαούλον πεμ
φθήνα προς αυτόν έφασκεν υπό τού θεού, όπως αυτόν υπομνήση,
ότι βασιλέα προκρίνας αυτόν άπάντων ό θεός απέδειξε, και διά
τούτο πείθεσθαι και κατήκοον αυτώ γενέσθαι ώς αυτού μέν έχον
τoς τήν τών έθνών ήγεμονίαν, τού δ

ε θεού και την κατ’ εκείνου
και τών όλων πραγμάτων, λέγειν τοίνυν έφασκε τόν θεόν , έπει
πολλά κακά τους Εβραίους Αμαληκίται διέθηκαν κατά τήν έρημον,

ότε εξελθόντες άπ’ Αιγύπτου εις τήν νύν υπάρχουσαν αυτούς έστέλ
λοντοχώραν, κελεύω πολέμω τιμωρησάμενον τους Αμαληκίτας και
κρατήσαντα μηδέν αυτών υπολιπείν, άλλά πάσης διεξέλθενήλικίας

$ 129 – 1 Reg. ΧΙV 49.
ROMSPELatZonaras I p. 106. Michael Glycas II p. 326.

1 μωαβατών P Παλαιστίνους) και παλαιστηνούσMSPE παλαιστηνούσ
τε και Zon *Ιδρυμαίους ιδρυμαίουσ τ

ε

και SP Αμαληκίτας τεί codd.
EZon, om. Lat *τε om. SP 2 Σωβάς Βosius sob Lat ώβάσ (ω e corr.

Β
)

codd. Ε
.

σουβά Ζοη αυτού Ε άρρενεσE 3 *ionathan Lat *Ίη
σούς) ισούσι Μ ισσούσ P εσούσS thesus Lat *μελχισόσ RO melchis Lat
θυγατέρες δει και θυγατέρεσ δύο Ε Μερόβη) μερόβην 8"μερέβον Μ

μερόβ ΕZon merob Lat 4 μιχαάλ μελχαά SP χθαάλ RO μελχόλ EZon
melchol Lat Mιχάλα Hudson Aβήναρον) αβένηρον SP αβέννηρον Ε αθρηrier
Lat 5 Κεις) κισ ι ex η corr. M κείοσS κήσοσ η corr. P chis Lat 6 δεSP
Αβελίου) αθihel Lat 7 ος όσΡε ούσSE δ

ε δ
’
ά
ν

MSPE καπη
λάσσετο M και τους τούσ δ’E 8 εύπραγίαν Ε προήγαγε E 9 *δυνα
τωτέρους δυνατωτάτουσ MSPLat και τών) τών δε MSP 1

0

δή) δ
ε exp.

m. rec. Ο 1
2 in marg, η BO *πεμφθείναι RO 1
3 ύπομνήση η corr.

ESP 1
5 γίνεσθαι SP 1
6

ήγεμονείαν M" κατ’) και coni. omisso proximo
και post θεού 1

7

λέγει. Ο 1
8 κακά] RSPGlycas κατά M om. Ο αna

lechitae Lat ut plerumque 19 εξελθόντεσ εσ ex ασ corr. S 2
0 *αμαλ

κίτασP 21 μηδέν ROMPE διεξέλθεϊν) διελθείν Μ

Josephus. II. 3
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131

132

133
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134

135

136

άρξαμένους από γυναικών κτείνειν και νηπίων και τοιαύτην υπέρ
ών τους προγόνους ύμών εργάσαντο τιμωρίαν άπολαβείν, φείσα
σθαι δε μήτε ύποζυγίων μήτε τών άλλων βοσκημάτων εις ωφέλειαν
και κτήσιν ιδίαν, άπαντα δ’ άναθεΐναι τώ θεώ και το Aμαλήκου
όνομα ταϊς Μωυσέος κατακολουθήσαντ’ εντολας έξαλείψα.
2. Ομολογεί δε ποιήσειν Σαούλος τά προστασσόμενα, τήν δε

πειθαρχίαν τήν πρός τόν θεόν ουκ εν τω ποιήσασθαι τήν πρός
τούς Αμαληκίτας στρατείαν λογιζόμενος είναι μόνον, αλλά και
τήν ετοιμότητα και το τάχος άναβολής ού προσούσης έτι μάλλον
εμφανίζει, άθροίζει τε πάσαν τήν δύναμιν και ταύτην έξαριθμή
σας έν Γαλγάλους ευρίσκει τών Ισραηλιτών έξω τής Ιούδα φυλής
περί τεσσαράκοντα μυριάδας ήδε γάρ ή φυλή καθ' αυτήν έστι
στρατιώται τρισμύριοι, Σαούλος δ' εμβαλών εις τήν τών Αμαλη
κιτών χώραν ενέδρας πολλάς και λόχους περί τον χειμάρρουν τί
θησιν, ως μή μόνον έκ τού φανερού μαχομένους αυτούς κακώς
ποιεϊν, άλλά και μή προσδοκώσι κατά τάς δδούς έπιπίπτειν και
κυκλουμένους άναιρείν και δή συμβαλών αυτούς εις μάχην τρέπεται
τούς πολεμίους και διαφθείρει πάντας φεύγουσιν επακολουθών.
ώς δ’ εκείνο το έργον αυτώ κατά τήν τού θεού προφητείαν έχω
ρησε, τας πόλεσιτών Αμαληκιτών προσέβαλε και τάς μεν μηχα
νήμασι, τάς δε όρύγμασιν υπονόμους και τείχεσιν έξωθεν άντω
κοδομημένους, τάς δε λιμώ και δίψει, τάς δε άλλος τρόπος
εκπολιορκήσας και λαβών κατά κράτος επί σφαγήν γυναικών και
νηπίων έχώρησεν, οϋδεν ωμόνούδ’ άνθρωπίνης σκληρότερον δια
πράσσεσθαι φύσεως ήγούμενος, πρώτον μεν πολεμίους ταύτα δρών,

§ 133= 1 Reg. XV 3.

ROMSPELatZonaras I p. 106 sq. Michael Glycas II p. 326.
2 ύμών) ROLat ήμών MSPE 4 καναθήναι ROM, * analech Lat
5 μωυσέρσ ο exω corr. M moseos Lat κατακολουθήσαντ" κατακολου

θήσαντα MSP κατακολουθείσαν Ο μή κατακολουθήσαν R 6 *ώμολόγει SP
Σαούλος ό σαούλοσ Ο ό σάουλοσE 8 στρατιάν Μ 9 τήν) τώ. ut

uid. Lat 10 εμφανίζει εμφανίζειν ut uid. Lat εμφανίζειν αυτήν Holverda
p.85 sq. 11 *ευρίσκη Ο 12ήδειγάρ ή ήθεROM ή δε τούE καθ’ εαυ
την ΡΕ έστι) ήν Ε 13 in marg. VIΙΙ Lat δε MSPE 14 λόχους)
λόγχουσ Ο περ) έπι ROM circa Lat χείμαρρον ΜS χείμαρον Ρ 15 μαχο
μένους puφηαης Lat μαχόμενος coni, 16 κατά τάς δδούς) φer incertas μιας

Lat έπιπίπτων και κυκλούμενος coni. 18 *διαφθείρασ RO 19 έκείνων Μ
20 προσέβαλλε RO προσβάλλει Ε μηχανήμασιν RO 21 τάς δε

ορύγμασιν on. RO έξωθεν) έξω. Ο άντωκοδομουμένοισ RO 22 δίψη RO
θ' ΜSP 24 οϋδεν ωμόν) ουδε νόμων RO nihil crudele nee dirum Lat

15
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έπειτα προστάγματι θεού, ώ το μή πείθεσθαι κίνδυνον έφερε
λαμβάνει δε και τον βασιλέα τών εχθρών Αγαγον αιχμάλωτον,

ου θαυμάσας το κάλλος και το μέγεθος του σώματος σωτηρίας
άξιον έκρινεν ουκέτι τούτο ποιών κατά βούλησιν τού θεού, πάθει
5 δε νικώμενος ιδίω και χαριζόμενος άκαίρως περί ων ουκ είχεν
άκίνδυνον εξουσίαν οικτρ. δ μεν γάρ θεός ούτως έμίσησε τότών
Αμαληκιτών έθνος, ώς μηδε νηπίων φείσασθαι κελεύσαι πρός ά
μάλλον έλεος γίνεσθαι πέφυκε, Σαούλος δε αυτών τον βασιλέα και
τον ήγεμόνα τών εις Εβραίους κακών έσωσε τής μνήμης ών επέ

10 στειλεν ό θεός τό τού πολεμίου κάλλος έπιπροσθεν ποιησάμενος
συνεξήμαρτε δ’ αυτώ και το πλήθος και γάρ εκείνοι των υποζυγίων
και των βοσκημάτων έφείσαντο και διήρπασαν μή τηρείν αυτά του
θεού κελεύσαντος τά τε άλλα χρήματα και τον πλούτον έξεφόρη
σαν, ει δέ τιμή σπουδής ήν άξιον ώστε κεκτήσθαι διέφθειραν

15 3. Νικήσας δε Σαούλος άπαντας τους άπό Πηλουσίου τής
Αιγύπτου καθήκοντας έως τής Ερυθράς θαλάσσης διέφθειρε πολε
μίους παραλιπών τότών Σίκιμιτών έθνος ούτοι γάρ έντή Μαδιηνή
χώρα μέσοι κατώκηνται, πρό δε της μάχης πέμψας παρήγγειλεν
αυτούς αναχωρείν, μή τους Αμαληκίτας κοινωνήσωσι συμφοράς

20 συγγενείς γάρ αυτούς όντας Pαγουήλου τού Μωυσέος πενθερού
σώζειν αιτίαν έχειν.

4. Και Σαούλος μεν ως μηδενός παρακούσας ών ο προφήτης
επέστειλε μέλλοντα τον πρός Αμαληκίτας έκφέρειν πόλεμον, άλλ'
ώς έπι πάσιν εκείνος ακριβώς πεφυλαγμένος νενίκηκώς τους πολε
ομίους οίκαδε προς αυτόν υπέστρεψε χαίρων επί τους κατωρθω
μένοις. δ δε θεός άχθεται τή τε του βασιλέως τών Αμαλη

$ 137 = 1 Reg. XV 8.

ROMSPELatZonaras Ip. 107. Michael Glycas IIp.326. Suidas s. άχθομαι.
1 προστάγματι στι. ras. Μ 2 *Αγαγον) άγγάνoν Βάγγανον Ο αφα Lat

4 του om. Ο 6 μεν οm.MSP 8 αυτών (αυτόν BAS) τον βασιλέα) regen αφα,
Lat 9 ήγεμόνα ό ex ώ, 8 τών ώ. i. Pas. M 10 “πολεμίου πολέμου Ρ"

κ
α
ι

επιπροσθε MSP, *ποιησάμενοσ π ex ν corr, scr. S 1
1 συνεξή

μαρτο Ε 1
4 άξιον ήν tr. MSPE κεκτήσθαι) κτήσασθαι MSP 16 πολε

μίους ROLat τήν τών πολεμίων M τά τών πολεμίων (τ in τά ί. Tas. 3–4
Ηtt. η. 2 S) SP τήν τών πολεμίων χωραν Ε 17 σκιμητών Ο Stoynitarum
Lat Μαδιηνή ηιαία Lat 1

8 κατοίκηνται Μ 19 τους ταΐσ τουσ RO

κοινωνήσωσα Ρ" συμφοράς συμφοραΐσRO τήσ συμφοράσ SP 2
0

όντασ
απουσία. Ο Ραγουήλου) αφιλοι Lat σαούλου RO Pαουήλου coni. τού

Μουσάος on. RO μωυσέωσMSP mo8eos Lat 2
3

μέλλοντα RO 2
5

αυτόν)
αυτή, MP4 αυτούσRO υπέστρεψε ανέστρεψεν E 26 *ό δε Inc. Suid

τή τε) MSuid τή ROE επί τετή SP τού βασιλέως om. Lat
--

9΄ Βιi. marg. θ
.

3 -
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143

144

145

146

κιτών σωτηρία και τή τών βοσκημάτων διαρπαγή τού πλήθους,

ότι μή συγχωρήσαντος αυτού ταύτ’ επράχθη δεινόν γάρ ήγειτο
νικάν μεν και περιγίνεσθαι τών εχθρών εκείνου τήν ισχύν διδόντος
αυτούς, καταφρονείσθαι δε και παρακούεσθαι μηδε ως άνθρωπον
βασιλέα, μετανοείνουν έλεγε προς τον προφήτην Σαμουήλον έπι
τώ χειροτονήσαι βασιλέα τόν Σαούλον μηδέν ών αυτός κελεύει
πράττοντα, τή δ’ οικεία βουλήσει χρώμενον σφόδρα ταύτ’ άκού
σας δ Σαμουήλος συνεχύθη και δι' όλης τής νυκτός παρακαλεΐν
Σν - ν - --

νς ν ν ν
ήρξατο τόν θεόν καταλλάττεσθαι τώ, Σαούλω και μή χαλεπαίνειν.
δ δε τήν συγγνώμην ούκ επένευσεν εις τόν Σαούλον αιτουμένω τώ
προφήτη λογισάμενος ουκ είναι δίκαιον άμαρτήματα χαρίζεσθαι

ν - ΣΑ -
παραιτήσει, ού γάρ εξ άλλου τινός φύεσθαι μάλλον ή του μαλα
κίζεσθαι τους άδικουμένους θηρωμένους γάρ δόξαν επιεικείας
και χρηστότητος λανθάνειν αυτούς ταύτα γεννώντας ώς oύν
άπείπεν ο θεός τή τού προφήτου δεήσει και δήλος ήν μεταμελό
μενος, άμ’ ήμέρα Σαμουήλος εις Γάλγαλα παραγίνεται πρός Σαού
λον θεασάμενος δ’ αυτόν ό βασιλεύς προστρέχει και κατασπασά
μενος ,τώ θεώ, φησίν, ευχαριστώ δόντι μου την νίκην, άπαντα
μέντοι γε τά κελευσθέντα ύπ’ αυτού πέπρακται." Σαμουήλος δε
ν -- ----, -- ν - 3, D ν ν ν
πρός τούθ’ υπολαβών ,πόθεν ούν άκoύω θρεμμάτων, είπε, και
Ο ν - Σ - - 4 C ν ν ν - 2 Σ
ύποζυγίων βοής έν τώ στρατοπέδω;" δ δε τόν λαόν ταύτ’ εις
θυσίας άπεκρίνατο τετηρηκέναι τό μέντοι γε τών Αμαληκιτών
γένος πάν έξηφανίσθαι κατά την έντολήν και περιλείπεσθαι άλλον
μηδένα, πρός δ’ αυτόν άγαγεΐν μόνον τηρήσαντα αυτών των βασι

$ 142 = 1 Reg. XV 10.

ROMSPELatZonaras I p. 107.
2 έπράχθη) fin. Suid 3 νικάν ά ex η corr. R 5 *Σαμουήλον om.

Lat * έπι– 6 Σαούλον om. P 6 ετώ) το ROS κελεύει) κελεύοι M κε
λεύσει SP 8 συνεχύθη] δεχύθη RO παρακαλείν η παρα] desinit fol. 161,
fol.162 καλείν –p.38,17 έποίησασita abscissum est, ut pagina prior tota interiret
praeter prominentes litteras δ et τ, posterioris paginae uersuum litterae finales
solae seruarentur R 11 άμαρτήματα – 12 παραιτήσει si tantis peocalis
indulgentiam condomaret Lat άμαρτήματα) ed, princ. άμαρτήμασι OSP άμαρ

τήμ“M 12 παραιτήσει) coni. παραίτησιν codd. παραιτήσεσιν ed. pr. φύεσθαι
μάλλον ηαία generari Lat μαλακίζεσθαι) καταμαλακίζεσθαι MSP 13 τού
αδικουμένου. Ο 14 αυτουσ eX αυτουσ corr. P 15 μεταμελόμενος μη μετα
μελόμενοσMSP et fort. Lat 16 ήμέρα τή ήμέρα Ε 17 δεOS *ό βασιλεύς
om. Ο 19 γε om. ΟΜΕ *κελευσθέντα κεκελευσμένα MSPZon ύπ’) παρ'
SP πέπρακτα πεπράχθαι MSPE et ut uid. Lat 21 * ταύταMSP 23 πάν)
άπαν MSPE “έξηφανίσθαι ί ex η SP εξηφανίσθη Ο 24 τηρήσαντα μόνον
tr. MSP, om. Lat αυτών MSEZon αυτόν Ρ αυτώ. Ο om. Lat
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λέα, περί ού τί δει ποιείν βουλεύσεσθαι προς άλλήλους έφασκεν.
δ δε προφήτης οϋχι θυσίας έλεγεν ήδεσθαι το θείον, αλλά τους 147
άγαθους και δικαίος, ούτοι δέ εισιν οι τή βουλήσει και τας έν- Σ) -ν - ν ν Σν ν

τολαΐς αύτού κατακολουθούντες και μηδέν άλλο πραχθήσεσθαι κα-- - ΣΛ Ιν ΣΑ ν -- --

5λώς ύφ' εαυτών νομίζοντες ή ότι άνποιήσωσι τού θεού κεκελευ
κότος καταφρονείσθαι γάρ ουχ όταν αυτώ μή θύη τις, άλλ’ όταν
Σ - - ν -- Σ) C Σ) -ΑΣ Φ --

άπειθεϊν δοκή, παρά δε τών ούχ υποτασσομένων ουδ' άληθή
και μόνην τω θεώ, κεχαρισμένην θρησκευόντων θρησκείαν, ούτ’ άν
πολλά και πιμελή καταθύσωσιν ιερεία, ούτ’ άν κόσμον άναθη
10μάτων εξ άργύρου και χρυσού πεποιημένων προσφέρωσι, δέχεται
ταύτ’ ευμενώς, άλλ’ άποστρέφεται και δείγματα τής πονηρίας ουκ
Σ Ο -- - - αν ν ν - - - - -- ΣΑ ν

ευσέβειαν ήγείται, τους δ’ έν και μόνον τούθ’ ότι περνάν φθέγ– 149
ξητα και κελεύση ό θεός διά μνήμης έχουσι και τεθνάναι μάλλον
ή παραβηναίτι τούτων αιρουμένους επιτέρπεται, και ούτε θυσίαν- -- ν - τ, Λ -

15 επιζητεί παρ' αυτών και παρά θυόντων δε, κάν η λιτά, τής πε
ν ν ν ΣΛ ν - ν -- ν

νίας ήδίον τήν τιμήν ή παρά των πλουσιωτάτων δεξιούται σύ 150
τοίνυν ίσθι σαυτόν δι' όργής όντα τω θεώ κατεφρόνησας γάρ και
κατημέλησας ών έπέστειλε, πώς oύν οιει την θυσίαν αν αυτόν
προσβλέπειν εξ ών κατέκρινεν άπολέσθαι γινομένην, πλήν ειμή
- αν ΣΥ ν ν -- - -- ν

Αν νομίζεις όμοιον όλεθρον τό θύεσθαι ταύτα τώ θεώ. προσδόκα
τοίνυν τήν βασιλείαν άφαιρεθησόμενος και την εξουσίαν, άφ' ής
όρμώμενος του παρασχόντος σου θεού ταύτην ήμέλησας." Σαούλος 151

δε άδικεΐν ώμολόγει και την άμαρτίαν ουκ ήρνείτο παραβηναι γάρ
τάς έντολάς τού προφήτου κατά μέντοι γε δέος και τόν άπό τών
ο στρατιωτών φόβον μή κωλύσαι διαρπάζοντας αυτούς τήν λείαν- Σ ν - Συ -

μηδ’ έπασχεϊν, άλλά συγγνωσκε και πράος ίσθι φυλάξεσθαι

148

$ 147 = 1 Reg. XV 22.

ΟΜSPELatZonaras I p. 107.
1 βουλεύσεσθαι) Ernesti σοφίtandum Lat βουλεύεσθαι codd. Ε 3 δει

σήν SP 6 καταφρονείσθαι είi. ras. ex ή SP θύει OS"Ρ 7 δοκή αυτώ
δοκή SP αλληθή S 8 θρησκείαν αυτόν θρησκείαν SP 11 δείγματα]

δόγματα. Ο 12 φθέγξηται και om. Lat 13 κελεύσει ΟΕ 14 *αίρου
μένοισ αι i. Pas. 2 Μ έπιτέρπεται σοnuertiίur Lat τέρπεται Ε 15 και

παρά– 16 δεξιούται) οι αμη sacrificauerint sίue simplear aliquid sίue μίis
simum gratanter corum parua numerα φuan difissimorum macrimam suscipit
opulentiam Lat παρά spurium uid. τής) τά SP om. Μ 16 ή μάλ
λον ή SP 18 *οίει ει ex η corr. 2 Μ άν) κάν Ρ om. ΟΜΕ -αυτών. Ο

19 προβλέπειν Μ έξ
ι

δι’ Ο 2
0 νομίζησΜ όλεθρον) όλέθρωι SP

διέθρια Μ 2
3 *ώμολόγει) όμολογείν Ο ώμολόγησε M 24 τών om. P

2
6 φυλάξασθαι MSP
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152

153

154

155

156

157

γάρ εις τούπιόν άμαρτείν, παρεκάλει δε τόν προφήτην υποστρέ
ψαντα θυσίας χαριστηρίους επιτελέσαι τώ θεώ δ δε, ούγάρ έώρα
τόν θεόν διαλλαττόμενον, άπήει πρός έαυτόν. 5. Σαούλος δε
κατασχεϊν βουλόμενος τον Σαμουήλον έλλαμβάνεται της διπλοΐδος
και βιαίας τής όλκής διά τό μεθ' όρμής άπιένα τον Σαμουήλον
γενομένης διασχίζει το μάτιον. τού δέ προφήτου την βασιλείαν
ούτως αυτού διασχισθήναι φήσαντος και λήψεσθαι ταύτην άγα
θόν και δίκαιον, εμμένειν γάρ τόν θεών τους περί αυτού κεκριμέ
νος ώς τού μεταβάλλεσθαι και στρέφειν τήν γνώμην άνθρωπίνου
πάθους όντος οϋχι θείας ισχύος, δ Σαούλος άσεβήσαι μεν έλεγε,

άγένητα δε ποιήσαι τα πεπραγμένα μή δύνασθαι τιμήσαίγε μήν
αυτόν παρεκάλει του πλήθους δρώντος συν αυτώ παραγενόμενον
τον θεόν προσκυνήσαι. δίδωσι δε τούτο Σαμουήλος αυτώ και συνελ
θών προσκυνεί τώ θεώ. άγεται δε και ότών Αμαληκιτών βασι
λεύς Αγαγος προς αυτόν και πυνθανομένου, πώς είη πικρός ο
θάνατος, είπεν ,ώς σε πολλάς μητέρας Εβραίων επί τέκνοις όδύ
ρεσθαι και πένθος άγειν έποίησας, ούτως δυνήσεις επί σαυτώ
διαφθαρέντι την μητέρα και κελεύει παραχρήμα αυτόν έν Γαλγά
λοις άποθανείν, και αυτός δε εις Αρμαθον πόλιν άπαλλάσσεται.
VΠ. 1. Σαούλος δε δ βασιλεύς αισθόμενος ών πειραθείη

κακών έχθρόν αυτώ τον θεόν κατασκευάσας, εις τό βασίλειον
άναβαίνει Γαβά, σημαίνει βουνόν έρμηνευόμενον τό όνομα, και
μετ’ εκείνην ουκέτι τήν ήμέραν εις όψιν έρχεται τώ προφήτη.
Σαμουήλω δε λυπουμένω περί αυτού παύσασθαι μεν τής φρον
τίδος έκέλευσεν δ θεός, λαβόντι δε το άγιον έλαιον εις Βηθλέμην

$ 152 – 1 Reg XV 27.
ROMSPELatZonaras I p. 107 sq. Michael Glycas II p. 327.
1 τούπιόν) π ex τι corr. S τό πλέον. Ο παρακαλεί Ε 3 εαυτόν αυ

τον M 4 σαμουήλον μ' s 1 P έλλαμβάνεται. ΟMSP έλαμβάνεται. Οι επι
λαμβάνεται 82οn λαμβάνεται coni. 5 απένα] Οindorf απείναι codd disce

dero Lat τ αυτού MSPE et ut ui
d

Lat, om. Ο ιδιόχίσθήνα P 9 ω
ς

τού ώστ’ ού
.

Ο μεταβαλεσθαι Μ 1
0

δ
) Ε δ δε codd. 1
3 εθεόν θεών

και Μ 1
5 *Αγαγος) άγγάν. Ο αφα Lat 1
7

άγειν) έχειν Ράγειν et i. marg.
m. 1 (signo a

d

έποίησας apposito) έχειν 8 ούτωςl incipit fol. 163. Η

1
8

διαφθαρέντη Μ 19 άρμαθον SP αρμαθόν ME armathim Lat 20 δ
’ Ε

“πειραθείη passurus esset Lat άν πειραθείη coni. 2
1

αυτώ ROMSP1
εαυτώ E 2
2
* σημαίνει, σημαίνει δεMSP βουνόν σημαίνει tr
. Ε 2
3

ετώ

προφήτη samuhel Lat 24 i. marg. ΥΠΠ Lat *Σαμουήλω) φvopheta Lat

2
5 άγιον έλαιον codd. Glycas αγγείον τού έλαίου Ε μας olet Lat Bη
θλέμην βηθλεμήν Mβηθλεέμην E bethleen Lat
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1

5

Ο

5

-- ν ν - - Ω ν -- - -ν

άπελθείν πόλιν πρός Ιεσσαίον παιδα Κ2βήδου και χρυσαι τών υιών
Σ) - κι ΣΑ Ο ν Σ) Α Λ Λ, C ν Σ» --

αυτού δν άν αυτός έπιδείξη βασιλέα γενησόμενον. δ δε ευλαβεί
- ν -ν ν -ν Σ) ν D η ΣΑ ν

σθαι φήσας, μή τούτο μαθών Σαούλος άνέλη λοχήσας αύτόν ή και
φανερώς, ύποθεμένου του θεού και δόντος άσφαλείας δδόν ήκεν
εις τήν προειρημένην πόλιν και πάντες αυτόν ήσπάζοντό τε και
την αιτίαν τής άφιξεως άνηρώτων, έλεγε δε ήκειν να θύση τώ
θεώ ποιήσας ούν την θυσίαν καλεί τόν Ιεσσαίον μετά τών τέκ
νων επί τά ιερά και θεασάμενος αυτού τον πρεσβύτατον υιόν εύ
μεγέθη και καλόν είκασεν έκ τής ευμορφίας τούτον είναι τον

ν ν -- -ν -ν

μέλλοντα βασιλεύειν. διαμαρτάνει δε τής τού θεού προνοίας,

επερωτήσαντι γάρ αυτόν, ει χρίσει τώ έλαίω τον νεανίσκον, όν
D - -- ν ν

αυτός τε θαυμάζει και της βασιλείας άξιον έκρινεν, ού τά αυτά
βλέπειν άνθρώπους είπε και θεόν άλλά σύ μέν εις τό κάλλος
άπιδών τού νεανίσκου και δή τούτον ήγή άξιον τού βασιλεύειν
είναι, εγώ δ' ού σωμάτων ευμορφίας έπαθλον ποιούμαι την βασι
λείαν άλλά ψυχών άρετής και ζητώ όστις ταύτης έστι τελέως εύ

ν ν ν - α ν
πρεπής, ευσεβεία και δικαιοσύνη και άνδρεία και πειθοί εξ ών το
της ψυχής συνίσταται κάλλος κατακεκοσμημένος.“ ταύτα φράσαν

-- -- ν 2 - -
τος τού θεού πάντας έκέλευσεν αυτώ τόν Ιεσσαίον τους υιούς έπι
δείξαι Σαμουήλος δ δε πέντε άλλους εποίησεν έλθεϊν, ών ό μεν

- , C αν Σ

πρεσβύτερος Ταλιαβος, ό δεύτερος Αμινάδαβος, Σάμαλος δ τρίτος,
δ τέταρτος Ναθαναήλος, και Ράηλος ό πέμπτος έκαλείτο, δ δε
έκτος Άσαμος, ιδών δε και τούτους δ προφήτης μηδέν χείρους
τού πρεσβυτέρου ταϊς μορφας έπηρώτησε τον θεόν, τίνα τούτων
C - Σ) ν Σ) D ν - 2 -

αιρείται βασιλέα. ειπόντος δ' ούδένα πυνθάνεται τού Ιεσσαίου,

$ 157 = 1 Reg. XVI 1.

ROMSPELatZonaras I p. 108.
1 εσαίον SPE esse Lat Ωβήδου ιούel Lat *χρίσαι ι ex η RS

2 επίδειξη επιδείξω σοι Ε δ’ Ε “ευλαβείσθαι είi ras. Ρεϊ ex ή 2 S
3 λοχίσασ Ο ή on. ROSP 5 εισ την προειρημένηνήκε tr

.
Μ 6 αφίξεωσ

α i. Tas. Η ανηρώτων) έπηρώτων MP ανεπηρώτων S 7 συγκαλεί Ε

είεσαίον P
ι

ιεςge Lat 8 ιερά) ιερεία MSP υιόν υιών Βιτών υιών ΜSP
τόν υιόν Ε 1

1 *χρίσει ι ex ή Β' *τώ έλαίω om. Lat 1
2 αυτός τ
ε

θαυμάζει αύτόσ' έτεθαυμάκει MSPE οι εμβο αληθαίμs /uerαι Lat * έκρινεν,
κρίνει εν SP κρίνει coni. ταύτά Ε 1

3

σ
υ μεν να είναι Lat 1
5

δ
ε MSP

1
6 και ζητώ – ευπρεπής είle Siguiden perfecto puίcher e
st Lat ταύ

της ταύτη Coccei ταύτην Ernesti 1
7 άνδρία P 1
8 τής om. ΜS

1
9 Ιεσσαίον) δεσσαίον Ειεσαίον ΒΡ 168e Lat 2
1 Ταλιαβος) RO ελίαβοσ

MSP heliab Lat Σάμαλος) Samuhel Lat 2
2

ναθανάηλοσ MSP nathanahel
Lat Pάηλος δάκλοσ Ο rahel Lat δ
’

έκτοσ Ρ 24 πρεσβυτάτου coni,
25 δεσσαίου Ε ιεσαίου S"Ρ" ιες se Lat
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163

164

165

166

ν ν ν 3 - - αν - Σ) ιν ν

μή πρός τούτοις αυτώ και άλλοι παίδες εισι, φήσαντος δε είναι
Δαβίδην τούνομα, ποιμαίνειν δε και τής τών βοσκημάτων φυλα
κής επιμελείσθαι κελεύει καλείν αυτόν εν τάχει κατακλιθήναιγάρ
εις ευωχίαν ούκ είναι δυνατόν αυτούς εκείνου μή παρόντος, ώς
δ’ ήκεν δ Δαβίδης μεταπεμφθείς υπό τού πατρός, πας ξανθός
ν ν ν ν ν ν Σ" ν ν γν 2 , 9

μεν τήν χρόαν γοργός δέ τάς όψεις και καλός άλλως ,ούτός έστιν,
Ω ν C -- ν Ο ν. νς -- α ν Σ) - -44
είπών ήσυχή προς αυτόν Σαμουήλος, ό βασιλεύειν άρέσας τώ θεώ
κατακλίνεται μεν αυτός, κατακλίνει δ’ ύφ’ αυτόν τον νεανίσκον
και τόν Ιεσσαίον μετά και τών παίδων, έπειτα λαβών δρώντος- ν - αν Σ) Σ) - η ν ν ν α Σ

τού Δαβίδου τό έλαιον άλείφει τ' αυτόν και πρός τό ούς ήρέμα
- -ν ν ν - - 2 αν - Σ. - C ν αν

λαλεί και σημαίνει τούθ’, ότι βασιλεύειν αύτόν ό θεός ήρητα,

παρήνει δ' είναι δίκαιον και κατήκοον αυτού τών προσταγμάτων
ούτως γάρ αυτώ παραμενεΐν τήν βασιλείαν εις πολύν χρόνον και
τον οίκον λαμπρόν και περιβόητον γενήσεσθαι, καταστρέψεσθαι

- ΣΑ - --

δε και Παλαιστίνους, και οίς άν έθνεσι πολεμή, νικώντα και περι
-ν 2) -- --

όντα τή μάχη κλέος άοίδιμον ζώντάτε έξειν και τους μετ' αυτόν
άπολείψειν.
2. Και Σαμουήλος μεν άπαλλάσσεται ταύτα παραινέσας, πρός

δε τόν Δαβίδην μεταβαίνει το θείον καταλιπόν Σαούλον, και ό
μεν προφητεύειν ήρξατο τού θείου πνεύματος εις αυτόν μετοικισα
μένου, τον Σαούλον δε περιήρχετο πάθη τινά και δαιμόνια πνιγ
μούς αυτώ και στραγγάλας έπιφέροντα, ώς τούς ιατρούς άλλην μεν
αυτώ θεραπείαν μη επινοεΐν, ει δέ τίς έστιν εξάδειν δυνάμενος

$ 163– 1 Reg XVI 1
1
.

ROMSPELatZonaras I p. 108. Michael Glycas II p. 327.

1 μή] εΐ Ε 2 δαυίδηνMSPE dauta Lat 3 *κελεύει μssit-samuhel
Lat * καλείν εΐν i. ras. 2 S κατακληθήναι. Η 4 εις) εισ την MSP,

5 δαυίδησ MSPE dauid Lat 6 *καλός) κάλλοσM * άλλως) αλλ’ ώσ ROM

* ούτός) αύτόσRO 7 αυτόν Bosius αυτόν codd. εαυτόν E 8 αυτός
αυτόσεισ ευωχίαν Ε κός MSP ύπ’ αυτόν ROME 9 ιεσαίον BSAPA

δεσσαίον Ε iesse Lat -μετά και (και om. Ε
)

τών παίδων) oun reliquis filis
Lat 1

0

δαυίδου MSP dauta Lat *τ' τε ΜΡ τεS το ους ουσ Ε

ούς) o
s Lat 1
1 * λαλεί) καλεί RO τούτο SP *ήρεται M 1
2 δ
'

τεE

1
3

παραμενεΐν) Dindorf παραμένειν codd. εις] έπι Μ 14 γενήσεσθαι) Din
dorf γενέσθαι codd. καταστρέψεσθαι) ed. pr. καταστρέψασθαι MSP κατα
στρέψασRO 1

5 και περιόντα τ
ή

μάχη om. Lat 1
6

την μάχην Μ αοί
δημον RO 1

9 δαυίδην MPE δαυίδ S dauid Lat *καταλιπών ROS"P

* Σαούλον τόν σαούλον SP 20 *θείου) Sancίο Lat μετοικησαμένου P

μετοικήσαντοσE 2
1

περιέρχεται E πνιγμούς αυτών πνήγμοσ' αυτώΒ πνί
γοσ αυτώ. Ο πνίγονται αυτόν Ε 22 τούς τούσ μεν ΒΟ

10
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20
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10

και ψάλλειν επικινύρα τούτον έκέλευσαν ζητήσαντας, όπόταν αυτώ
προσέη τά δαιμόνια και ταράττη, ποιείν υπέρ κεφαλής στάντα
ψάλλειν τε και τούς ύμνους επιλέγειν. δ δε ουκ ήμέλησεν, άλλά
ζητείσθαι προσέταξε τοιούτον άνθρωπον φήσαντος δέτινος αυτώ
των παρόντων έν Βηθλεέμη πόλει τεθεάσθαι Ιεσσαίου μεν υιόν,
-- ν -- ν α ν Σ -- ν ν ν Σν

έτι (δε) παιδα τήν ήλικίαν, ευπρεπή δε και καλόν τά τε άλλα σπου
δής άξιον και δή και ψάλλειν ειδότα και άδειν ύμνους και πολεμι
ν Σ)- ν ν Σ) - ) Σ Σ -
στήν άκρον, πέμψας πρός τόν Ιεσσαίον έκέλευσεν άποστέλλειν αυτώ
τον Δαβίδην των ποιμνίων άποσπάσαντα, βούλεσθαι γάρ αυτόν
ιδείν περί τής ευμορφίας και τής άνδρείας άκούσας του νεανίσκου.
Κ - 2 -- ν ο ν. ν ν ο κ. ν

ό δε Ιεσσαίος πέμπει τον υιόν και ξένια δούς κομίσαι τώ Σαούλω.
Σ - αν ν C - ν ν τ, --

έλθόντι δε ήσθη και ποιήσας όπλοφόρον διά πάσης ήγε τιμής"
εξήδετο γάρ ύπ’ αυτού και πρός τήν άπό τών δαιμονίων ταραχήν,
όπότε αύτώ ταύτα προσέλθου, μόνος ιατρός ήν λέγων τε τούς
κ. ν -- -- -
ύμνους και ψάλλων έν τή κινύρα και ποιών έαυτού γίνεσθαι τον
Σαούλον πέμπει τοίνυν πρός τόν πατέρα τού παιδός Ιεσσαίον
- - D 2 - - ν ν - 3 ν 3 -
έάσαι παρ' αύτώ τόν Δαβίδην κελεύων" ήδεσθαι γάρ αυτώ βλε
πομένω και παρόντι τόν δ’ ουκ άντειπείν τώ Σαούλφ, συγχωρή
σαι δε κατέχειν.

» Ο -
ΙΧ. 1. Χρόνος δ' ύστερον ού πολλοίς οι Παλαιστίνοι πάλιν
Λ, ν ν Σ ν Σ) ν - 2

συνελθόντες και δύναμιν άθροίσαντες μεγάλην έπιασε τους Ισραη
λίτας και μεταξύ Σωκους και Αζηκούς καταλαμβανόμενοι στρατο

$ 167 = 1 Reg. XVI 17.

ROMSPELatZonaras I p. 108sq. Michael Glycas II p. 327.
1 κινύρα (ι ex υ corr) P κιννύρα OS"EZonGlycas onira Lat όπόταν

όταν Ε όπότ’ Dindorf 2 πρoσίου (ί ex ή corr. SP) SPE ταράττοι codd.Ε
εστάντα) έστάντα Μ 3 τε om. MPLat ό) σαούλ Μ β’ MSP

ημέλησεν) έμέλλησεν (alterumλ eras.S) SP έξεμέλλησεν Μ 5 Βηθλεέμη) βηθλε
έμει Μβηθλεέμ τήO βιθλεέμ τήB bethleen Lat *ίεσαίου SP iesse Lat 6 έτι

δ
ει έτι ΟΜΕ έτι δε και 8 τε) δε M 7 σπουδής) πολλήσ σπουδήσΜ δ
ή

και om. M 8 *ίεσαίον S-P tesse Lat * έκέλευσεν) έκέλευσεν αυτόν M

αποστελεϊν S” αποστείλαι E 9 δαυίδην MSPE dauid Lat αποσπάσαντα
αποστάντα RO sublatum Lat 1

0 άνδρίασ SP 1
1 * ιεσαιοσ S tesse Lat

1
2 έλθόντοσE *ήσθη Μ δι’ άπάσησ R *ήγε, είχε MSPάγει Glycas

1
3 * εξήδετο) alelecίαθαίμr Lat “δαιμονίων δαιμόνων MSP 1
5

κιννύρα

SEE αξία να Lat γενέσθαι Ε 16 εσαίον S tesse Lat 1
7

δαυίδην MSP dauid
Lat 18 τόν δε– 19 κατέχειν έρες ο αμtem saul non contradicendo concessiί
Lat 18 τόν– αντειπείν) ό δε ούκ όν αντειπείν Holverda p

.
8
6 συγχω

ρησα BO συνεχώρησε MSP συνεχώρησε δήHolverda 2
0 i marg. Η RO X Lat

ο
ι

om. Ε πάλιν om. Μ 21 έπιασε έπεισε RO έπιάσι ΜS έφεστάσι E

2
2 Σωκούς γωκούσΟ γωνούσR σωχούσ (-ούσM) MSPsochos Lat Αζηκούς)

αξικούσα εχ η corr. PάζήκουσOS ακροα Lat καταλαμβανόμενοι οn Lat
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171

172

173

174

Λ, Σ) ν Σ 2. - ν ν ν νς -
πεδεύονται. άντεπεξάγει δ' αύτους την στρατιάν και Σαούλος
και επί τινος όρους στρατοπεδευσάμενος άναγκάζει τους Παλαιστί
νους το μεν πρώτον στρατόπεδον καταλιπείν, όμοίως δ' επί τινος
όρους άντικρύ τού καταληφθέντος υπό τού Σαούλου στρατοπεδεύ

Σ D Σ) Σ η ν - Σ) ν -
σασθαι. διίστη δ΄ άπ΄ άλλήλων τά στρατόπεδα μέσος αύλώντών
-- 3, ν -3

,

- -- ν

δρών έφ’ ών ήν, καταβάς ούν τις τών έκτού Παλαιστίνων στρα
τοπέδου Γολιάθης όνομα πόλεως δ

ε

Γίττης άνήρ παμμεγεθέστα
τος ήν γάρ πηχών τεσσάρων και σπιθαμής όπλα τη φύσει του
σώματος αναλογούνται περικείμενος" θώρακα μέν γάρ ένεδέδυτο

ν Σν ν Λ
,

ν ν --
σταθμόν άγοντα πέντε χιλιάδας σίκλων, κόρυθα δ

ε

και κνημίδας-3
,

ν α ν

χαλκέας όποιας εικός ήν άνδρός ούτω παραδόξου τ
ο μέγεθος σκε

ν ν τ
,

Σ
) - ν - Σ
)

Σ
»

ο -

πάσαι μέρη, δόρυ δ
ε ήν ο
ύ

κούφον βάσταγμα δεξιάς, άλλ" έπι
τών ώμων αυτό αίρων έφερεν, είχε δ

ε

και λόγχην εξακοσίων σίκλων,
ν Ο

είποντο δ
ε

πολλοί βαστάζοντες τ
α όπλα" στάς τοίνυν ό Γολίαθος

ν -- Λ
,

Υ - - ν

ούτος μεταξύ των παρατάξεων βοήν τ
ε άφησε μεγάλην και πρός

τόν Σαούλον και τους Εβραίους λέγει" ,μάχης μεν υμάς και κιν
δύνων απαλλάττω" τις γάρ άνάγκη την στρατιάν ήμών συμπεσούσαν- α - - ν

κακοπαθεΐν; δότε δ
’

όστις έμοί μαχείται τών υμετέρων, και βρα
βευθήσεται τά τού πολέμου ένι τώ νενίκηκότι δουλεύσουσι γάρ- - Συ -
εκείνοι τους ετέρους, ών ά

ν
δ νικήσας γένηται πολύ δε κρείττον

α ν ο κ
. ν -- αν ν ΣΑ -

είναι και σωφρονέστατον ένός κινδύνω λαβείν ο βούλεσθε ή τώ
άπάντων. * ταύτ’ ειπών άνεχώρησεν εις τό των οικείων στρατό
πεδον, τ

ή
δ
’

έχομένη πάλιν έλθών τούς αυτούς έποιήσατολόγους,- Σ
)

ν ν
και μέχρι τεσσαράκοντα ήμερών ο

ύ

διέλειπε προκαλούμενος επί

§ 170 = 1 Reg. XVII 1.

ROMSPELatZonaras I p. 109. Michael Glycas II p. 327 sq.

3 όμοίως έπι όμοίου MSP δ
'

επί τινος) coni. δέτινοσ codd. 4 αντι
κρύσSP τού on. R 5 διίστη Coni, δέστη ROE διέστησε MSP απ'
om. Ε μέσος μέσοσ δε RO μέσον δ

'

αυτών Ε μέσοσ– 6 ήν medius
mons φui erai positus inter eos Lat 6 i. marg. XT Lat τις εισE

7 * όνομα) δε όνομα RO δ’ όνομα Μ τούνομα Glycas Γίττης) φίh Lat

8 πηχών) πήχεων ZonGlycas *σπηθαμήσ RO 1
0 *σταθμόν om. Lat

σίκλων) SPEGlycas σίκλων σταθμού ROM siolorum aeris Lat κόρυθασ Ε

κνημίδας) κνήμασ ROM 1
1 χάλκεασ RO χάλκεα SPχαλκάσE όποια

SP 1
2

μέρη) τ
ά

μέρη SP membra Lat μέλη coni. 1
4 γολιάθησSP goliath

Lat 1
7

απαλάττω S ήμών ύμών SP 1
8

όστις] όστι. Ο
ι

μάχεται
ROM 1

9

τά) τ
ό MSP πολέμου πολέμου τέλοσMSP ένιτώ νενίκηκότε,

μnius uictoria Lat έντώ νενίκηκότι codd, δουλεύουσα Μ 2
0 ών οίσROE

δ om. M πολύ) πολλώ SP 2
1

είναι ομαι Bekker βούλεσθε εi.
ras. Pβούλεσθαι RO ή om. Μ τώ, άπάντων τών άπάντων RO τώι πάν
των SP τών πάντων M 22 ταύτα Ε 23 έχομένη) έρχομένη RO 24 διέλιπε
ESP προσκαλούμενοσ ΟΕ
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τους προειρημένους τους πολεμίους, ως καταπλαγήνα αυτόν τετόν
Σαούλον και την στρατιάν, και παρετάσσοντο μεν ώς εις μάχην,
ούκ ήρχοντο δε εις χείρας

2. Τού δε πολέμου συνεστηκότος τους Εβραίους και τους Παλαι
5 στίνος Σαούλος απέλυσε τον Δαβίδην προς τον πατέρα Ιεσσαίον
αρκούμενος αυτού τους τρισιν υιούς, ούς έπι συμμαχίαν και τους
κινδύνους έπεμψεν. δ δε τό μεν πρώτον έπι τά ποίμνια πάλιν
και τάς νομάς τών βοσκημάτων παραγίνεται, μετ' ου πολύ δε
έρχεται εις το στρατόπεδον τών Εβραίων πεμφθείς υπό τού πα

10 τρός κομίσαι τε τους άδελφους εφόδια και γνώvαι τί πράττουσι.
τού δε Γολιάθου πάλιν έλθόντος και προκαλουμένου και όνειδί
ζοντος, ότι μηδείς έστιν άνδρειος εν αυτοίς, δς εις μάχην αυτώ
τολμά καταβήναι, μεταξύ τους άδελφος όμιλών Δαβίδης περί ών
έπέστειλεν δ πατήρ άκούσας βλασφημούντος την στρατιάν και κακί
15ζοντος τού Παλαιστίνου ήγανάκτησε και πρός τούς άδελφούς αυτού
είπεν ετοίμως έχειν μονομαχήσαι τώ πολεμίω. πρός τούθ’ όπρεσ
βύτατος των αδελφών Πάναβος επέπληξεν αυτώ τολμηρότερον παρ'
ήλικίαν και άμαθή τού προσήκοντος είπών, έκέλευσέ τε πρός τά
ποίμνια και τον πατέρα βαδίζειν. καταιδεσθείς δε τόν άδελφόν

2) υπεχώρησε και πρός τινας τών στρατιωτών απελάλησεν, ότι θέλοι
μάχεσθαι τώ προκαλουμένω, δηλωσάντων δ’ ευθύς τώ, Σαούλω
τήν τού νεανίσκου προαίρεσιν μεταπέμπεται αυτόν δ βασιλεύς, και
πυθομένου τί βούλεται λέγειν ,μή ταπεινόν έστω τό φρόνημα
μηδ’ ευλαβες, ο βασιλεύς καθαρήσω γαρ εγώ την αλαζονείαν του

2 πολεμίου χωρήσας αυτώ διά μάχης και τον υψηλόν και μέγαν ύπ’

$ 175 – 1 Reg. XVII 15.
ROMSPELatZonaras I p. 109. Michael Glycas II p. 328.
2 ώς om. ΡΟι 5 Σαούλος) ό σαούλοσ (σάουλοσE) SPE 8 απέλυσε

απέλυσα. Ο απέστειλε Ε τόν om. Ε δαυίδην MSPE dauid Lat *ίεσαίον
SP1 έωςge Lat 9 *εις πρόσMSP 10 τε om. 8 11 προσκαλουμένου ΜΕ
12 άνδρειοσεϊ ex l corr. P 13 δαβίδης) δαυίδησΜό δαυίδησSPE da

μίd Lat 14 βλασφημούντοσνοσ eX ασ corr. S 15 τού Παλαιστίνου) δίμη

Lat 16 "μονομαχήσαι ή ex είrn. Tec. Ο πρεσβύτατος] πρεσβύτεροσROM
πρώτοσ Ε 17 Ιάναβος) έλαβοσMSP aminadab Lat Ταλιαβοσ scribitur
supra § 161 αυτόν Ε 19 ετών iterauit O 20 *ύπεχώρησεν MSP,
21 μάχεσθαι) μονομαχέσασθαι Ε προσκαλουμένω. Ε φαίcstino proμocante
Lat 22 αυτόν) SE πρόσ αυτόν ROMP" πρόσ' αυτόν αυτόν Ρς 23 πυθο
μένου πυνθανομένου SP λέγειν) και λέγειν MSP edicare Lat λέγει coni.
έστω) είπεν έστω Μαΐί mom defioiat Lat τό om. Μ 24 ευλαβες] ευλαβέσ
είπεν SP καθαρήσω και καθαρήσω B και καθαρίσω. Ο αλαζονίαν S*
25 ύπ’ ύφ’ Μ" έπ’ RO
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180

181

182

183

184

έμαυτώ βαλών. γένοιτο μεν άν αυτός ούτως καταγέλαστος, ένδοξον
δε τό σόν στράτευμα, ει μηδ’ ύπ’ άνδρός πολεμεν ήδη δυναμένου
και πιστευομένου παράταξιν και μάχας, άλλ' υπό παιδός έτι δοκούν
τος και ταύτην έχοντος τήν ήλικίαν άποθάνοι."
3. Τού δε Σαούλου τό μέν τολμηρόν αυτού και την ευψυχίαν

θαυμάζοντος, ού θαρρούντος δε επ' αυτώ διά τήν ήλικίαν, άλλ'
άσθενέστερον είναι διά ταύτην πρός ειδότα πολεμεν μάχεσθαι
λέγοντος, ,ταύτ", είπε Δαβίδης, επαγγέλλομαι τώ θεώ θαρρών
όντι μετ' εμού πεπειραμαι γάρ αυτού τής βοηθείας. λέοντα γάρ
έπελθόντα μού ποτε τους ποιμνίους και άρπάσαντα άρνα διώξας
καταλαμβάνω και τον μεν άρνα του στόματος εξαρπάζω τού θηρός,
αυτόν δ' όρμήσαντα έπ’ εμέ τής ουράς βαστάσας και προσρήξας
τή γή διαφθείρω, ταυτό δε και άρκoν άμυνόμενος διατίθεμαι.
νομιζέσθω δή και ό πολέμιος εκείνων είναι τών θηρίων όνειδίζων
έκ πολλού την στρατιάν και βλασφημών ήμών τόν θεόν, δς αυτόν
υποχείριον έμοί θήσει”
4. Tή προθυμία τοιγορούν και τή τόλμη του παιδός όμοιον

γενέσθαι τέλος παρά τού θεού Σαούλος εύξάμενος ,άπιθι, φησί
πρός τήν μάχην." και περιθεις αυτώ τόν αυτού θώρακα και περι
ζώσας τό ξίφος και περικεφαλαίαν άρμόσας εξέπεμψεν. δ δε Δαβί
δης βαρυνόμενος υπό τών όπλων, ούκ έγεγύμναστο γάρ ουδ' έμε
μαθήκει φέρειν όπλα, ,ταύταμέν, είπεν, ώ βασιλεύ, σός έστω
κόσμος τού βαστάζειν δυναμένου, συγχώρησον δε ώς δούλω σου και
ώς εγώ βούλομαι μαχεσθήναι" τίθησιν ουν τα όπλα και την
βακτηρίαν άράμενος και πέντε λίθους έκ τού χειμάρρου βαλών εις

§ 179 = 1 Reg. XVII 32.

ROMSPELatZonaras I p. 109 sq. Michael Glycas II p. 328.
1 βαλών) λάβω aut λάβων M βαλώ coni. άν on. ROM αυτόσs.

m. 1 Ρ ούτωM 4 ηλικίαν ι in λι i ras. 2–3 litt. M 8 * λέγοντος θέλον
τοσ RO δαυίδησMSPE dauid Lat θαρρών όντι) θαρσών ότι Μ 11 του
εκ τού MSPE εξαρπάζων S 12 *δε MSP *ουράς ούρησRO "βα

στάξασO *προσρήξας πρόσβασ 8. m. rec. Ο προσέήξασP 13 ταυτό δεν
τό δε αύτο Ε *άρκον άρκτον Ο' άρκων. Οι διατίθεμαι) διατίθημι Vat.
apnd Hudson 14 δ

ή
)

δεSP των τιτών SP 1
6 έμοί θήσει) έμοί θήσοι P

ποιησει -- - - --

έμοί θήσει M έμοί . . . θήσει θ add. m. 2 S mini faciat Lat 1
7 i. marg.

ια" RO 1
9 παραθείσ Ε αυτού codd. 2
0 εξέπεμψεν) εξέπεμπεν ΜΕ

έπεμψεν RO δαυίδησMSPE dαμία Lat 2
1

ούγεγύμναστο SP ούκ έγγύμνα
στο Ο
'

ουδε μεμαθήκει MSP 23 βαστάζειν, βαδίζειν Ο
’

και βαστάζειν MSP

2
4

βούλομαι δύναμαι Ο τίθησινούν τίθησι ROM αράμενοσούν Ε

2
5 έβαλών) λαβών SP
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10

τήν πήραν την ποιμενικήν και σφενδόνην έντή δεξιά χειρί φέρων
Σ. - ν Σ Λ -- ν αν Σ ν Σ) - α

έπι τόν Γολίαθον έπορεύετο. καταφρονεί δε ούτως ιδών αυτόν δ
πολέμιος ερχόμενον και προσέσκωψεν, ώς ούχοια πρός άνθρωπον
όπλα νενόμισται ταύτ’ έχων μέλλοι μάχεσθαι, οις δε κύνας άπε
λαύνομεν και φυλασσόμεθα μή αυτόν άντι άνθρώπου κύνα είναι
δοκεί; δ. δ' ουχί τοιούτον άλλά και χείρω κυνός αυτόν νομίζειν
άπεκρίνατο. κινεί δε πρός όργήν τον Γολίαθον, και άράς αυτώ
τίθεται εκ τής προσηγορίας του θεού και δώσειν ήπείλησε τάς
σάρκας αυτού τους έπιγείους και τους μεταρσίοις διασπάσασθαι"
Σ Σ 2 ν. Ο ν - ν ν 9 Σ) α ν
άμείβεται δ' αύτόν ό Δαβίδης" ,σύ μέν επέρχη μοι έν βομφαία
και δόρατα και θώρακι, εγώ δε χωρών έπι σε τόν θεόν ώπλισμα,

δς σέντε και πάσαν ύμών στρατιάν χερσι ταις ήμετέρας διολέσει.
καρατομήσω μέν γάρ σε σήμερον και το άλλο σώμα τους όμοφύ
λοις κυση παραβαλώ, μαθήσονται δε πάντες, ότι προέστηκεν
Ο ν -- - αν C - ν- ο ν - 2 - 1 ν

Εβραίων τό θείον και όπλα ήμύν και ισχύς τούτ' έστι κηδόμενον,
ο κ.Σ. Σιν ν ν Σ ν -- ν ν 44
ή δ΄ άλλη παρασκευή και δύναμις άνωφελής θεού μή παρόντος,
- ν - Ο ν ν - ΟΥ D 2 ν. ν ν

δ δε Παλαιστίνος ύπό βάρους των όπλων εις ώκύτητα και δρόμον
έμποδιζόμενος βάδην έπι τόν Δαβίδην παραγίνεται καταφρονών
και πεποιθώς γυμνόν όμού και παιδα έτι τήν ήλικίαν άπόνως
άναρήσειν.
5. Απαντά δε ό νεανίσκος μετά συμμάχου μή βλεπομένου

τώ πολεμίως θεός δ’ ήν ούτος και άνελόμενος εκ τής πήρας ών
εις αυτήν κατέθηκεν έκ τού χειμάρρου λίθων ένα και άρμόσας τή
σφενδόνη βάλλει επί τόν Γολίαθον εις τό μέτωπον και διήλθεν

$ 186 – 1 Reg. XVII 42.

ROMSPELatZonaras I p. 110. Suidas S. καρωθείς
1 τήν ποιμενικήν om. Ε χειρί om.Ε 2 έπι) πρόσE *γολάθην S

φοιται Lat 3 όπολέμιος φοίτα Lat *προσέσκωψεν ωψi.ras. 1–2 litt. R
προσέσκοψεν. Ο επίμriam et footi Lat *ώσ inser. m. 1 Ο οΐα όσα RO

πρός άνθρωπον Mominum Lat, unde πρός ανθρώπων coni, 4 έχων

μέλλοι) έχοι μέλλων RO 6 “κυνός) κινό Μ απεκρίνετο Ε 7 *γολάθη»
8 φοίiath Lat 9 διαρπάσασθαι SP 10 δαυίδησMSP dauid Lat επέρχη

η ex ει m. rec. Ο 11 δόρατι] ένδόρατι SP θώρακι) έν θώρακι MSP
12 πάσαν την πάσαν ΜSP 13 καρατομήσωμεν Ρ abscidimus Lat τους!

σύντουσ RO 14 παραβάλω RO αρponemus Lat 15 τούτό έστι Μ 18 αβά
δην βαθεΐν Μ δαυίδην MSPE ααμία Lat 21 ευπαντά Μ 22 “πείρασR
23 λίθων lapidum Lat λίθον ROSPE *άρμόσας) enittens Lat

24 αβάλλει] Ιncip. Suid έπι om. Ε. *Γολίαθον γολάθην SPγολιάθ Suid
goliath Lat
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190

191

192

193

194

-

έως τού εγκεφάλου τό βληθέν, ώς ευθύς καρωθέντα πεσεΐν τον
Γολίαθον έπι τήν όψιν, δραμών δ’ έφίσταται τώ πολεμίω κει
μένω και τή βομφαία τή εκείνου μάχαιραν ουκ έχων αυτός άπο
τέμνει την κεφαλήν αυτού, πεσών δ’ ό Γολίαθος ήττα και φυγή
γίνεται Παλαιστίνοις" τόν γάρ δοκιμώτατον ιδόντες ερριμμένον
και περί τών όλων δείσαντες ουκέτι μένειν διέγνωσαν, άλλ’ αισχρά
και άκόσμω φυγή παραδόντες εαυτούς εξαρπάζειν τών κινδύνων
επειρώντο. Σαούλος δε και πάς ότών Εβραίων στρατός άλαλά
ξαντες έκπηδώσιν εις αυτούς και πολλούς άποσφάττοντες διώκουσιν
άχρι τών Γίττης δρίων και των πυλών τών Ασκάλωνος και θνή
σκουσιμέντών Παλαιστίνων εις τρισμυρίους, δίς δε τοσούτοι τραυ
ματίαι γίνονται. Σαούλος δε ύποστρέψας εις το στρατόπεδον αυτών
διαρπάζει το χαράκωμα και ένέπρησε την κεφαλήν δε Γολιάθου
Δαβίδης εις τήν ιδίαν σκηνήν έκόμισε και την βομφαίαν άνέθηκε
τώ θεώ.
Χ. 1. Φθόνον δε και μίσος τού Σαούλου προς αυτόν αϊ γυ

ναίκες ερεθίζουσιν υπαντώσαι γάρ τή στρατιά νικηφόρω μετά
κυμβάλων και τυμπάνων και παντρίας χαράς ήδοναι μεν γυναίκες,

[ώς πολλάς Σαούλος απώλεσε Παλαιστίνων χιλιάδας, αι παρθένοι
δε, ώς μυριάδας Δαυίδης άφανίσειε, τούτων δε άκούωνό βασιλεύς,

ώς το μεν έλαττον τής μαρτυρίας αυτός λάβοι, το δε τών μυριά
δων πλήθος άνατεθείη τώ νεανίσκω, και λογισάμενος μηδέν ούτω
μετά λαμπράν εύφημίανή την βασιλείαν ύστερείν αυτώ φοβείσθαι
και ύποπτεύειν ήρξατο τον Δαυίδην. και τής μεν πρώτης τάξεως,

$ 190 = 1 Reg. XVII 51.

ROMSPELatZonaras I p. 110 sq. Michael Glycas II p. 328. Suidas s.
καρωθείς.

--

1 *τό βληθέν om. Suid τόν Γολίαθον) τον γολάθην SP goliath Lat
om. Suid 2 όψιν fin. Suid έπι την όψιν in terram Lat 3 τή βομφαία– αυτός om. Lat αποτέμνει MSPEZon τέμνει RO 4 δε EP “γολιά
θησSP φοίiath Lat 6 διέγνωσαν διεγνώκεσαν SP 7 ακόσμω κ Corr, ex
συut uid. Η νέαυτούς, αυτούσMP" αυτούσSP* 9 *εις) εισέπ’ (εισ exp.
m. 2) 8 10 ετών) τήσ Ο Γίττης) τ 2ηfe η i ras. S γήττησE geth Lat
13 *και iterault P ένέπρησεν MSP ανέπρησε E την κεφαλήν δε Γολιά
θου, την δε κεφαλήν τού γολιάθου MSPE Γολιάθου, φοίiae Lat 14 δαυί
δησMSPE dαμία Lat “βομφαίαν) ήastan Lat 17 νικηφόρον RO 18 και
π.χ. ήδον) ασίσοίαθαnίur omni laetitia dicentes Lat 19 *ώς on. RO αι δε

παρθένοι tr.E 20 δ’SP *δαβίδησΟ “αφανήσειε Ο δε δ' MSP om.Ε
22 *ανατεθεί η ανατεθήναι i. marg. γρ ανατεθείη Μ ούτωσMSP

ούτω μετά λαμπράν) post humo tan olarum Lat 24 δαβίδην. Ο πρώτης
πρό τήσΜ τάξεως παρατάξεωσ RO

10
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έπει τώ, δέει πλησίον αυτού και λίαν εγγύς έδόκει, έποίησε γάρ
αυτόν όπλοφόρον, μεταστήσας άποδείκνυσι χιλίαρχον δούς αυτώ

χώραν άμενονα μεν άσφαλεστέραν δε ώς ένόμιζεν αυτώ έβούλετο
γαρ εις τούς πολεμίους αυτόν έκπέμπειν και τάς μάχας ώς έν

5 τους κινδύνους τεθνηξόμενον.

2. Δαυίδης δε πανταχού τόν θεόν έπαγόμενος όποι ποτ’ 196
άφίκοιτο κατώρθου και διευπραγών έδείκνυτο, ώς δι’ υπερβολήν
τής άνδρείας τόν τε λαόν αυτού και την Σαούλου θυγατέρα παρ
θένον έτι ούσαν λαβείν έρωτα και του πάθους υπερκρατούντος

10 γενέσθαι φανεράν και διαβληθήναι πρός τόν πατέρα. δ. δ' ώς 197
άφορμή χρησάμενος τής έπι Δαυίδην επιβουλής ήδέως ήκουσε
και δώσειν προθύμως αυτώ την παρθένον προς τους τον έρωτα

μηνύσαντας αυτής έφη γενησόμενον άπωλείας και κινδύνων αίτιον
αυτώ ληψομένω" ,κατεγγυώγάρ, είπεν, αυτώ τόν τής θυγατρός
ίο μου γάμον, άν εξακοσίας μου κομίση κεφαλάς τών πολεμίων. δ δε 198
και γέρως ούτω λαμπρού προτεθέντος και βουλόμενος επ’ έργω
παραβόλω και άπίστω λαβείν κλέος όρμήσει μεν έπι τήν πράξιν,
διαφθαρήσεται δε υπό τών Παλαιστίνων και χωρήσει μοι τά κατ'
αυτόν εύπρεπώς άπαλλαγήσομαι γάρ αυτού δι’ άλλων αυτόν άλλ'

2) οχι δι' έμαυτού κτείνας" διάπειραν δη τής τού Δαυίδου διανοίας 199
κελεύει τους οικέτας λαμβάνειν, πώς έχει πρός τό γήμαι την κόρην
οι δ' ήρξαντο διαλέγεσθαι προς αυτόν, ότι στέργει μεν αυτόν ο
βασιλεύς Σαούλος και ό λαός άπας, βούλεται δ’ αυτώ κηδεύσαι
την θυγατέρα. δ δε ,μικρόν άρ’ υμίν, είπε, δοκεί γαμβρόν γενέ- 200

§ 195 = 1 Reg. XVIII 13.

ROMSPELatZonaras I p. 111. Michael Glycas I p. 328. --

1 έπει] έπι ROMS έπει –έδόκει) me dum nimis protoimus esset eum
posset occidere Lat 2 μεταστήσας και μεταστήσασ Ο 3 αμείνωνα
ΒΟ ασφαλεστέραν ασφαλέστερον R0 σφαλεράν SP αυτώ codd.

ΟΥ

4 κα
ι άτο, εισ τουσ πολεμίουσ tr. Ε, corr, man. 1 6 i. marg. XII Lat

*δαβίδησ Ο όποι όπου ROME 7 εδείκνυτο, εβλέπετο MSP μίdebatur Lat

8 τής om. Ε *άνδρίασP τ
ε

on. ROE *αυτού αυτού έράν Μ

θυγατέραν Ε' 9 * λαβείν έρωτα εί
,
e
t έi. Pas. Ο υπερκρατούντος

υπερκρατούσ όντοσSP 1
0 i. marg. ιβ΄ Ο δ
ε Ε 1
1
κ
α
ι

αφορμήν RO
*χρησόμενοσ Μ. Δαυίδην) δαβίδην. Ο τόν δαυίδην E 1

2 προθύμως προ
θυμίασ RO 1

3 γενησόμενον-14 ληψομένω om. Lat 1
4 ληψομένων. Ο

κατεγγυώ) καταγγέλλων RO καταγγέλω Μ 1
5

άν) έάνΟΕ * εξακοσίας)
χιλίασ Glycas 1

6 προστεθέντοσ R 1
7

όρμήσει] tendebat Lat 18 δ
’

SP
μοι τά κατ’ αυτόν μή κατ’ αυτών RO 1
9 αυτού, απ’ αυτού RO

2
0 έμαυτού] έαυτού RO δή) δ
ε Μ
.

*δαβίδου Ο 2
1

πώς) όπωσE
τό, τώ. Μ 22 στέργοι MSP 24 άρα ROM
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201

202

203

204

σθαι βασιλέως, έμοί δ’ ουχί τοιούτον φαίνεται και μάλιστα όντι
ταπεινώ και δόξης και τιμής άμοίρω." Σαούλος δε άγγειλάντων
αυτώ τών οικετών τάς του Δαυίδου άποκρίσεις ,ού χρημάτων, έφη,
δείσθαι με φράζετε αυτώ ουδε έδνων, άπεμπολάν γάρ έστιν ούτως
την θυγατέρα μάλλον ή συνοικίζειν, γαμβρού δε άνδρείαν έχοντος
και την άλλην αρετήν άπασαν, ήν δράν υπάρχουσαν αυτώ. βού
λεσθαι δή με παρ’ αυτού λαβείν άντι του γάμου τής θυγατρός
ού χρυσόν ουδ’ άργυρον ουδ' όπως ταύτα εκ τών τού πατρός οι
κιών κομίση, Παλαιστίνων δε τιμωρίαν και κεφαλάς αυτών εξακο
σίας, αυτώτε γάρ έμοί τούτων ουδέν άν, ούτε ποθεινότερον ούτε
λαμπρότερον ούτε προτιμότερον δώρον γένοιτο, τή τε παιδί μου
πολύ τών νενομισμένων έδνων ζηλωτότερον το συνοικείν άνδρίτοι
ούτω και μαρτυρουμένω την τών πολεμίων ήτταν.
3. Κομισθέντων δε τούτων πρός τόν Δαυίδην τών λόγων

ήσθείς τον Σαούλον έσπουδακέναι νομίζων αυτού περί τήν συγγέ
νεαν, ουδε βουλεύσασθαι περιμείνας ουδ' ει δυνατόν ή δόσκολόν
έστι το προκείμενον έργον τώ λογισμό περινοήσας ώρμησεν ευθύς
μετά τής εταιρίας επί τούς πολεμίους και την υπέρ του γάμου
κατηγγελμένην πράξιν και, θεός γαρ ήν ο πάντα ποιών ευμαρή
και δυνατά τώ, Δαυΐδη, κτείνας πολλούς και κεφαλάς εξακοσίων
άποτεμών ήκε προς τον βασιλέα διά τής τούτων επιδείξεως τον άντι
τούτων γάμον άπαιτών, Σαούλος δε ουκ έχων άναφυγείν έκ τών
υπεσχημένων, αισχρόν γάρ ύπελάμβανεν ή ψεύσασθαι δοκεϊν ή
δι’ επιβουλήν ν’ ώς άδυνάτους επιχειρών ό Δαυίδης άποθάνη

$ 200 = 1 Reg. XVIII 23.

ROMSPELatZonaras I p. 111. Michael Glycas II p. 328.
3 δαβίδου Ο 4 έδνων Ε έδνών M bonorious Lat απεμπολεϊν Ο*

ούτως τούτο Ernesti quibus rebus Lat 5 συνοικίζειν νoι om. i. marg. Suppl.

8 δ’ MSP «ανδριαν Ρ 6 πάσαν Μ 7 με μoι ROM τού om. Ε
8 ταύτ’ MSP οιχείων ROSP 9 κομίση η ex ει Βι 10 άν ούτε

ανού τε h e. ανθρώπου τε (ανού Ι. Fas. R. RO 11 ούτε προτιμότερον
om. ROMLat δώρων RO 12 έδνών M. Monorious Lat ζηλοτώτερον (τω
s, m. 1) Ρ ζηλωτώτερον S 13 ήτταν Ρ" 14 *δαβίδην. Ο 15 τόν) έπι τώ.
(τώ 8) τόν (τόν i. marg, suppl. S) SP την τήσ RO συγγένειαν συγ
γένειασ RO 16 ουδε] όδε. Ο όδε ο

ύ. Ο 17' έστι ι i. mas. 28 18 ξέτα
δύναται

ρεασ ROSP 1
9 θεόσs. m
.
1 Ρ θεός) ό θεόσM 20 δυνατά δίδοται Μ

δαβίδη Ο 2
3 ή δι' – 49,1 έπηγγέλθα] αμt per insidias eum occidere cum for
sitan eitan in hoc ή μstrari suo consilio posset Lat 2
4

ίνα Ρ ώσ suspectum,
αν ο

aut ώσ. aut ν’ deleri tubet Ernesti δαβίδησ Ο αποθάνη) έναποθάνη MS
έπαποθάνη Ρ

-
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τον γάμον έπηγγέλθαι, δίδωσιν αυτώ την θυγατέρα Μελχάν όνό
ματι.

ΧΙ. 1. Έμελλε δε ουκ έπι πολύ τους γεγενημένος εμμένειν
Σαούλος άρα" δρών γάρ τόν Δαυίδην παρά τω θεώ και παρά τους
5 όχλος ευδοκιμούντα κατέδεισε, και τον φόβον ουκ έχων άποκρύ
ψασθαι περί μεγάλων όντα βασιλείας τε και ζωής, ών και θατέρου

στερηθήναι συμφορά δεινή, κτείνειν τόν Δαυίδην διεγνώκει και
προστάσσει την άναίρεσιν αυτού Ιωνάθη τώ παιδί και τους πιστο
τάτος τών οικετών. δ δε τον πατέρα τής έπι τώ. Δαυίδη μετα

10 βολής θαυμάσας ούκ έπι μετρίοις άπό τής πολλής εύνοιας άλλ'
έπι θανάτω γενομένης, και τον νεανίσκον άγαπών και τήν άρετήν

αυτού καταδούμενος λέγει προς αυτόν το τού πατρός απόρρητον
και τήν προαίρεσιν, συμβουλεύει μέντοι φυλάσσεσθαι γενόμενον
εκποδών τήν επιούσαν ήμέραν αυτός γάρ άσπάσεσθαι τον πατέρα

15 και καιρού παραφανέντος αυτώ διαλεχθήσεσθαι περί αυτού και
την αιτίαν μαθήσεσθαι και ταύτην έκφαυλίσειν, ώς oύ δεν έπ'
αυτή κτείνειν τοσαύτα μεν άγαθά τό πλήθος εργασάμενον ευεργέ
την δ’ αυτού γεγενημένον, δι

'
ά και συγγνώμην ά
ν

επί τους μεγί
στοις άμαρτήμασιν είκότως εύρατο δηλώσω δέσοι την τού πατρός

Α
ν γνώμην.“ Δαυίδης δ
ε πεισθείς συμβουλία χρηστή υπεξίσταται τής

τού βασιλέως όψεως,

2
. Tή δ’ έπιούση πρός τόν Σαούλον Ιωνάθης έλθών ώ
ς

ιλαρόν τ
ε

και χαίροντα κατέλαβεν ήρξατο λόγους αυτώ περί του
Δαυίδου προσφέρειν ,τί καταγνούς αυτού μικρών ή μείζον άδι

ο κημα, πάτερ, προσέταξας άνελεϊν άνδρα μέγα μεν αυτώ προς σωτη
ρίαν όφελος γεγενημένον, μείζον δε πρός τήν Παλαιστίνων τιμω

§ 205 = 1 Reg. XVIII 28.
ROMSPELatZonaras I p. 111 sq. Michael Glycas II p. 328.

1 - την om. Μ μελχάν μελεχάν Ε μελχώνην SP μελχω Glycas mel
chon Lat 3 i. marg. ιγ΄ Β. ΧΙΙΙ Lat γεγεννημένοισE * έμμένειν (εν

i ras. 2) S 4 έδαβίδηνΟ παρά τω θεώ και παρά τω θεώ Ε οι αρμd deum
Lat i. marg. ιγ. Ο 5 ευδοκιμούνται εύδαιμονούντα Ο 6 περί . . . . μεγά
λων M 7 τόν Δαυίδην αυτόν E eum Lat δαβίδην. Ο 8 * επιτάσσει Zon
"τών τ

ε τώ, MSP πιστοτάτος) codd. ΕZonGlycas reliquis Lat 9 δαβίδη. Ο

1
1 γενομένησε ex ι corr. Μ γενομένoισO 1
3

φυλάττεσθαι Ε 1
4 έκ

ποδών κ ex μ corr, 8 ασπάσεσθαι) ed, pr, καμίαιμrum se Lat άσπάσασθαι
codd. 15 καιρού τού καιρού MSP 1

7 ευεργέτην– 18 γεγενημένον om.
ROLat 18 δ

ε SP 20 έδαβίδησ Ο δ
ε πεισθείσ iterauit iteratum eras. Ο

2
3 λόγους λόγον M sermomen Lat 2
4

*δαβίδου. Ο προφέρειν M pro
βrre Lat προσέφερε Ε αυτού λαμίd Lat 2

5 πάτερ ώ πάτερ MSP

μέγαν ΡS 26 μείζον μείζων Ρ μείM
Πosephus II. 4
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210

211

212

213

ρίαν, ύβρεως δε και χλεύης απαλλάξαντα των Εβραίων λαών ήν
έπι τεσσαράκοντα ήμέρας υπέμεινε μόνος τολμών υποστήναι τήν
τού πολεμίου πρόκλησιν, και μετά ταύτα κομίσαντα μεν όσας έπε
τάχθη κεφαλάς τών εχθρών, λαβόντα δ' επί τούτω γέρας τήν έμήν
άδελφήν πρός γάμον, ώς άν άλγεινός αυτού γένοθ’ ήμύν ό θά
νατος ού διά τήν άρετήν μόνον, άλλά και διά τήν συγγένειαν
συναδικείται γάρ αυτού τώ θανάτω και ή σή θυγάτηρ χηρείαν
πριν ή τής συμβιώσεως εις όνησιν έλθεϊν μέλλουσα πειράζειν.
ταύτα λογισάμενος μεταβαλού πρός τό ήμερώτερον και μηδέν ποιή
σης κακόν άνδρα πρώτον μεν ευεργεσίαν ευεργετήσαντα μεγάλην
τήν σήν σωτηρίαν, ότε σοι του πονηρού πνεύματος και τών δα
μονίων έγκαθεζομένων τά μεν εξέβαλεν ειρήνην δε άπ’ αυτών τή
ψυχή σου παρέσχεν, δεύτερον δε τήν άπό τών πολεμίων έκδικίαν"
αισχρόν γάρ τούτων επιλελήσθαι.“ τούτοις παρηγορείται τους λό
γος Σαούλος και μηδέν άδικήσειν τόν Δαυίδην όμνυσι τώ παιδί"
κρείττων γάρ όργής και φόβου δίκαιος λόγος, Ιωνάθης δε μετα
πεμψάμενος τον Δαυίδην σημαίνει τε αυτό χρηστά και σωτήρια
τά παρά τού πατρός άγει τε προς αυτόν, και παρέμεινε τώ βασιλεί
Δαυίδης ώσπερ έμπροσθεν
3. Κατά δε τούτον τόν καιρόν τών Παλαιστίνων στρατευσα

μένων πάλιν έπι τους Εβραίους πέμπει μετά στρατιάς τόν Δαυίδην
πολεμήσοντα τους Παλαιστίνοις, και συμβαλών πολλούς αυτών άπέ
κτεινε και νικήσας επάνεσι πρός τόν βασιλέα, προσδέχεται δ'
αυτόν δ Σαούλος ουχ ώς ήλπισεν άπό τού κατορθώματος, άλλ’
υπό τής ευπραγίας αυτού λυπηθείς ως επισφαλέστερος αυτός εκ

§ 210 = 1 Reg. ΧΙΧ 5.

ROMSPELatZonaras I p. 112.
1 χλεύης λέσχησS τόν) τών. Ο 2 ήμέραισB ήμέρεσιΟ μόνος

τολμών) ηulo utique praesumente Lat ουδενός τολμώντος coni. 3 πολεμίου,
πολέμου. Ο πρόσκλησιν Μ 4 έπι τούτο RO 5 άν om. Μ αλγεινός
αλγεινότεροσMSP αναμtor Lat γένηθ' Ο γένοθ’-6 αλλά in spatio uacuo
aut ras.fere13 litt.suppl.n.1 P 6 μόνον αυτού μόνον SPLat την ευκαιη Lat
7 χηρίαν Ο χειρίαν Β. χηρείας Coccei 8 πρινή RO 9 λογισάμενος

cogitans pater Lat ποιήσεισ R 10 μεν μεν ήμάσMSPLat ευεργεσίαν)

ευεργίαν Ο(;) μεγάλην ευεργετήσαντα tr
.

MSP 1
2

έγκαθεζομένων) καθεζο
μένων RO ειρείνην IP 1

3 παρέσχε OMS δεύτερον δευτέραν ΜSP
εκδικίαν έκδίκησιν Μ 1
5

*δαβίδην Ο 1
6

κρείττων e
x

κρείττον corr. R

δίκαιος ό δίκαιοσ MSP λόγος λογισμόσSP 1
7 εδαβίδην. Ο 18 τε) Ε.

δ
ε

codd. παρέμενε ΟΜSPE 19 δαβίδησΟ 2
1

εδαβίδην O 22 “πολε
μίσοντα. Η 24 κατωρθώματοσB (post) hella Lat
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τών εκείνου πράξεων γενόμενος, έπει δε πάλιν αυτόν προσελθόν το
δαιμόνιον έθορύβει πνεύμα και συνετάραττε, καλέσας εις τό δωμάτιον
ενώ κατέκειτο κατέχων το δόρυ προσέταξε τώ ψαλμώ και τους ύμνος
εξάδειν αυτόν, εκείνου δε τά κελευσθέντα ποιoύντος διατεινάμενος
άκοντίζει το δόρυ και το μεν προϊδόμενος ό Δαυίδης εξέκλινε, φεύ
γει δε εις τόν οίκον πόν αυτού και δι’ όλης έμεινεν ήμέρας αυτόθι.
4. Νυκτός δε πέμψας δ βασιλεύς έκέλευσεν αυτόν άχρι τής

αν ν ν ν ν -- Σ ν ν ν

έω φυλάττεσθαι μή και λάθη παντελώς άφανής γενόμενος, να
παραγενόμενος εις το δικαστήριον και κρίσει παραδούς άποκτείνη.
Μελχά δε ή γυνή Δαυίδου θυγάτηρ δε τού βασιλέως τήν τού πατρός
μαθούσα διάνοιαν τώ άνδρι παρίσταται δειλάς έχουσα τάς περί
Σ - ο ν ν - 2 - 2 -- Σ) ν Ο ν

αύτού ελπίδας και περί τής ιδίας ψυχής άγωνιώσα" ούδε γάρ αυτήν
ζήν ύπομενεΐν εκείνου στερηθείσαν καί ,μή σε, φησίν, ο ήλιος- - ν Ω ν - 2 ον -- 2 αν - ν
ένταυθοί καταλάβη ού γάρ έτ’ όψεται σε... φεύγε δ’ έως τούτό
σου δύναται παρασχεϊν ή παρούσα νύξ και ποιήσει δέ σοι ταύτην
ό θεός μακροτέραν ίσθι γάρ σαυτόν άνευρεθής υπό τού πατρός
Σ) Λ, 4- ν Αν ν D - Σ) - 21
άπολούμενον" και καθιμήσασα διά θυρίδος αυτόν έξέσωσεν έπειτα
σκευάσασα τήν κλίνην ώς έπι νοσούντι και ύποθεϊσα τους επιβο
λαίοις ήπαρ αγός, άμ’ ήμέρα τού πατρός ώς αυτήν πέμψαντος επί
τον Δαυίδην ώχλήσθαι διά τής νυκτός είπε τους παρούσιν επιδεί
ξασα τήν κλίνην κατακεκαλυμμένην και τώ πηδήματα τού ήπατος
σαλεύοντα την επιβολήν πιστωσαμένη τό κατακείμενον τόν Δαυίδην

§ 214 = 1 Reg. ΧΙΧ 9.

ROMSPELatZonaras I p. 112.
1 γινόμενοσ MSP i. marg. ιδ

'

RO XIIΙΙ Lat προσελθόν αυτόν tr. M
προσελθών B-SP 2 πνεύμα και spiritusque Lat καλέσας) μοραης

dauid Lat καλέσασ αυτόν Ε 3 αυτώ Ε 5 προειδόμενοσ ΜΕ *δαβί
δησ Ο 6 αυτού ROMSPE 7 εαυτόν om. Ο 8 και om. S

,
s. m. 1 Μ

να παραγενόμενος οn. RO 9 εις τό δικαστήριον) αα φublicum Lat 10 Μελ
χά] μελχάλη Enelchon (η del man. 1) Lat δαβίδου Ο 1

1

τώ ανδρι παρί
σταται) alauία indicauti Lat παρίσταται παρίσταται τ

ε RO δειλάς, δήλασ

RΟS δειλάσει i. ras. P 1
2

αυτήν ROMSP ζήν) ζ: i.ras. R, ή i. ras. P

1
3 ύπομενεΐν Dindorf ύπομένειν codd. ό om. ΜSPE 14 καταλάβη) Ε κατα

λάβοι codd. έτ’ om, BO όψεται μισθο Lat φεύγε δ' έως γ'μηe citius dum
Lat φεύγε δε ώσ. codd. 1

5 παρασχεΐν α
σ

e
x ε corr.M ποιήσοι MSP faciat

Lat 16 σαυτόν om. Ε 17 απολούμενοσ Ε *διά) δε διά M έξέσωσεν)
εξέωσεν Ε dimisit Lat έπειτα) είτα Ε 1

8

*σκευάσασα σκεπάσασα SP
επιβολαίοις) περιβολαίοισSPE 1

9 *ήπαρ Ρ" καιγόσαϊi.ras. P - άμα ROM
ώς αυτήν) αύτήσMSP, om. Lat ut uid. 20 έδαβίδην. Ο ωχλήσθαι λ ί.

ras. P ωχλείσθαι Ο όχλείσθαι Ε τους παρούσιν om. Lat 2
1

απεδήματι RO

2
2 σαλεύοντοσE την επιβολήν) την επιβουλήν RO την επί τ
ό

επιβολήν M το

επιβόλαιον Ε τό επίβλημα Zon κατακείμενον κατακεΐσθαι Ε
'

κατοικείσθαι E
"
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218 άσθμαίνεν, άπαγγελάντων δε τών πεμφθέντων, ότι γένοιτο διά
τής νυκτός άσθενέστερος, έκέλευσεν ούτως έχοντα κομισθήναι" βού
λεσθαι γάρ αυτόν άνελεϊν. έλθόντες δε και άνακαλύψαντες τήν
κλίνην και το σόφισμα τής γυναικός εϋρόντες απήγγειλαν τώ βασι

219 λεί μεμφομένου δε τού πατρός αυτήν, ότι σώσειε μεν τον εχθρόν
Σ -- Σ D - Σ ν ν

αυτού κατασοφίσα το δ’ αυτόν, άπολογίαν σκήπτεται πιθανήν
άπειλήσαντα γάρ αυτήν άποκτείνειν έφησε τυχεϊν έκ τού δέους τής
πρός τό σωθήναι συνεργίας υπέρ ής συγγνώναι καλώς έχειν αυτή
κατ' ανάγκην άλλά μή κατά προαίρεσιν γενομένης ,ού γάρ ούτως
Συ ν Σ) ν - - ν 2. - ς - η ν 44 ν
έλεγεν, ομαι τόν έχθρόν έζήτεις άποθανείν, ώς έμε σώζεσθαι" και

220 συγγνώσκει δε τή κόρη Σαούλος. δ δε Δαυίδης έκφυγών τόν κίν

221

δυνον ήκε πρός τόν προφήτην Σαμουήλον εις Aραμαθά και την
επιβουλήν αυτώ τήν τού βασιλέως έδήλωσε και ως παρά μικρόν
ύπ’ αυτού του δόρατι βληθείς αποθάνο, μήτ’ έν τους προς αυτόν
κακός γενόμενος μήτ’ εν τοις πρός τούς πολεμίους αγώσιν άναν
δρος, άλλ’ έν άπασε μετά τού θυμού και επιτυχής, τούτο δ’ ήν
αίτιον Σαούλω τής πρός Δαυίδην άπεχθείας,

5. Μαθών δ’ ό προφήτης τήν τού βασιλέως άδικίαν κατα
λείπει μεν τήν πόλιν Αραμαθάν, άγαγών δε τόν Δαυίδην επί τινα
τόπον Γαλβουάθ όνομα εκεί διέτριβε συν αυτώ. ώς δ' άπηγγέλη
τώ Σαούλω παρά τω προφήτη τυγχάνων ό Δαυίδης πέμψας όπλί

222 τας προς αυτόν άγειν προσέταξε συλλαμβάνοντας, οι δ’ έλθόντες
πρός τόν Σαμουήλον και καταλαβόντες προφητών έκκλησίαν τού

§ 218 = 1 Reg. ΧΙΧ 14.

ROMSPELatZonaras I p. 113.
1 άσθμαίνεν) ασθενείν ROSP ασθενούντα Ε dormire Lat 2 βούλεσθεP
5 ασάφειε Β σώσειεν SP 6 κατασoφίσαιτο αιτο i ras. 2-3 litt. Μ

δ' ed. pr. uero Lat τι codd. σκήπτεσθαι RO 7 * αυτήν, αυτόν M "απο
κτείνειν αποκτενείν coni. 8 σωθήναι ω i ras. 1 R 9 κατ' Ε κατά codd.
γινομένησ Ο 10 έζήτες) σε έκζητεΐν SP αποθανείν, αποκτεϊναι MSP

perimi Lat 11 συγγνώσκη Ο δε μεν MSP equiden Lat έδαβίδησΟ

12 Σαμουήλον σαμούηλον ex σάουλον corr. M. Aραμαθά αρμαθά MSPE"
αρμαθάν Ε' armath Lat 13 την 8.1 Β 15 γενόμενοσ κακόσfr. P 16 μετά
τού θυμού μετά θυμού Ο μετά τού θεού MSP et promus Lat και om. Ο έπι
τυχής έπι τύχησ Η επιτυχίασSP τούτο) τό Μ 17 δαβίδην. Ο 19 Αρα
μαθάν, αρμαθάν MSP armatha Lat αγαγών) άγων M εδαβίδηνΟ 20 Γαλ

--
βουάθι βαλγουάθ’ et i. marg. m. 1 γρ έν βαμά (γρ. alla man scriptum uid) S
έν βαμά βαλγουάθΡ φαίboa Lat Γαλβουάθ όνομα) γελβούαθον λεγόμενον E
*απηγγέλη απηγγέλλη RO απηγγέλει Μ 21 τώ: om. Ε δαβίδησΟ

δαυίδE 22 πρός έπ’ Ε αυτόν codd. Ε προσέταξε προσέταξε 8 έκέ
λευσε ΡΕ συλλαμβάνοντας συλλαβόντασ SP δε Ε

20
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ν ν ν ν γ
.. - -

θείου μεταλαμβάνουσι πνεύματος και προφητεύειν ήρξαντο" Σαούλος
Σ) , ν Σν Σν 2 ν. ν Ω ο κ. --

δ’ άκούσας άλλους έπεμψεν έπι τόν Δαυίδην κάκείνων ταύτό τους
πρώτους παθόντων πάλιν απέστειλεν ετέρους προφητευόντων δε
και τών τρίτων τελευταίον όργισθείς αυτός έξώρμησεν, έπει δ'
εγγύς ήν ήδη, Σαμουήλος πριν δεν αυτόν προφητεύειν εποίησεν.
Σ ν ν ν Σ) - –ς

-ν Ο ν -- -- ν Σ) Λ,

έλθών δε πρός αύτόν Σαούλος υπό τού πολλού πνεύματος έλαυνό
μενος έκφρων γίνεται και τήνέσθήτα περιδύσας εαυτόν καταπεσών
Σιν Σ

),

Ον c , ν ν ·ς Λ
,

ν

έκειτο δι' όλης ήμέρας τ
ε

και νυκτός Σαμουήλου τ
ε

και Δαυίδου
βλεπόντων.

6
.

Ιωνάθης δ
ε δ Σαούλου πας άφκομένου προς αυτόν εκεί

θεν Δαυίδου και περί τής τού πατρός αποδυρομένου επιβουλής

ν α 2 - η Ό ν Σν 2 ο ν ν ς ν

και λέγοντος, ώς oύδέν άδικήσας ούτ' έξαμαρτών σπουδάζοιτο υπό
τού πατρός αυτού φονευθήναι, μήθ' εαυτώ τούθ’ υπονοούντι πι
στεύειν παρεκάλει μήτε τους διαβάλλουσιν, ε

ί,

τινες άρα εισιν οι

τούτο πράττοντες, άλλ’ αυτώ προσέχειν και θαρρείν μηδέν γάρ
τοιούτον επ’ αυτώ φρονείν τον πατέρα φράσαι γάρ άναυτώ περί

-ν -- -ν α

τούτου και σύμβουλον παραλαβείν τή κοινή γνώμη και τάλλα πράτ-3
,

Σ
)

τοντα. δ δε Δαυίδης ώμνυεν ή μήν ούτως έχειν, και πιστεύοντ
-- -- -- ΣΑ -ν -ν

ήξίου προνοείν αυτού μάλλον ή καταφρονούντ’ επ' άληθέσι τους
λό

ν

ά
λ θε

C

λ

- Ον ΣΛ

9
. ύντ έγοις τότε άληθές ύπoλαβείν, όταν ή θεάσηται [πεφονευμένον

Σ
)

ΣΑ Υ -ν

αυτόν) ή πύθηται μηδέν λέγειν δ’ αυτώ τον πατέρα περί τούτων
έφασκεν ειδότα τήν προς αυτόν φιλίαν και διάθεσιν.

7
. Λυπηθείς δ
’ έφ’ ότω πιστωσάμενος την τού Σαούλου προ

$ 222 = 1 Reg. ΧΙΧ 21.

ROMSPELatZonaras I p. 113.

1 «πνεύματος Samoto spiritu Lat 2 δεE δαβίδην. Ο 5 *έποίησεν)
coepit Lat 6 αυτόν αυτούσE τού om. MSP 7 περιδύσας εαυτόν περι
δύσασ αυτόν (αυτόν Ρ”) MSP περιδυσάμενοσ ΕZon eauίus Lat 8 δαβίδου Ο

1
0 πατς) Ιταισ τ a rubricatore add. R 1
1

έδαβίδου Ο “έπιβουλής, βου
λήσRO 1

2

αδικήσας ήσcorr, 1 exίασR εξαδικήσασ Ο ουδ'Dindorf 1
3 μήθ'

εαυτώ μήτε αυτώ MSP μήτε αυτώ Ρ
ς 1
4

εί
)
ο
ι Ο 16 άν om. ROM

1
7 τα άλλα ROSP πράττονται προστάττοντα RO 18 Δαυίδης) δαβίδησO,

om. ΜSPE ώμνυεν) όμνυσιν Ε
. *ή ή ROM πιστεύοντ" πιστεύοντι Μ

πιστεύοντα αι. Tas. S 1
9 ή καταφρονούντ'-21 πύθητα) για ομη δρδη

ηcret guasi mendacem eique remuntiaret guidφμία αμt αφηρsecret αμt μίλαγεί
Lat 1

9

καταφρονούντα SP έπ' έπι 8
,

έπ’ αληθέσει επί τάληθέσεROM
20 τότε τό δ
’

MSP πεφονευμένον αυτόν on. ROLat 2
1

μηδέν) μή
MSP περί τούτων d

e

se Lat 2
2

ιδότα RO 2
3 δεSP ότφι ούτω

MSP de Lat non liquet πιστωσάμενος) πιστωσαμένω (ω finale corr. Μ)

MSPLat Σαούλου σαούλου πιστώσαμένου exp. n 1 M
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227

228

229

230

231

αίρεσιν Ιωνάθης ούκ έπεισεν επηρώτα, τίνος εξ αυτού βούλεται
τυχεϊν. δ δέ ,οιδα γάρ, έφη, πάντα σε χαρίζεσθαίμοι και παρ
έχειν έθέλοντα νουμηνία μεν εις τήν επιούσάν έστιν, έθος δ'
έχω δειπνείν σύντώ βασιλεί καθήμενος εΐ δή σοι δοκεί πορευθείς
έξω τής πόλεως έντώ πεδίω λανθάνων διαμενώ, σύ δ’ έπιζητή
σαντος αυτού λέγε πορευθήναίμε εις τήν πατρίδα Bηθλέεμ’ έορτήν
μου τής φυλής άγούσης προστιθείς ότι σύμοι συγκεχώρηκας, κάν
μεν οιον εικός και σύνηθές έστι λέγειν έπι φίλοις άποδημούσιν
επ’ αγαθώ βέβάδικεν" είπη, ίσθι μηδέν ύπουλον παρ’ αυτού είναι
μηδ’ εχθρόν άν δ’ ώς άλλως άποκρίνητα τούτ' έσται τεκμήριον
τών κατ' έμού βεβουλευμένων μηνύσεις δέ μοι τήν διάνοιαν τήν
τού πατρός οκτω τε νέμων τούτο και φιλία, δι’ ήν πίστες τε
παρ’ έμού λαβείν ήξίωκας αυτός τε έμοί δούναι δεσπότης ών. ει
δ’ ευρίσκεις τι έν έμοι πονηρόν, αυτός άνελε και φθάσον τόν πα
τέρα."

8. Πρός δε τό τελευταίον δυσχεράνας τών λόγων Ιωνάθης
ποιήσειν ταύτ’ επηγγείλατο κάν τι σκυθρωπόν δ πατήρ αυτού και
τήν άπέχθειαν εμφανίζον άποκρίνηται μηνύσειν να δ’ αυτώ
θαρρή μάλλον, εξαγαγών αυτόν εις ύπαιθρον και καθαρόν άέρα ού
δεν παρήσειν ύπέρ τής Δαυίδου σωτηρίας ώμνυε" ,τόν γάρ θεόν,
είπε, τούτον δν πολύν όράς και πανταχού κεχυμένον, και πριν έρμη
νεύσαί με τους λόγους τήν διάνοιαν ήδη μου ταύτην ειδότα, μάρ
τυρα ποιούμαι τών πρός σε συνθηκών, ώς ούκ άνήσω τον πατέρα
πολλάκις αυτού τής προαιρέσεως διάπειραν λαμβάνων, πριν ή κατα
μαθεν ήτις έστι και παρά τους άπορρήτοις αυτού τής ψυχής
γενέσθαι. καταμαθών δ’ ουκ άποκρύψομαι, καταμηνύσω δε πρός
σε και πράονόντα και δυσμενώς διακείμενον. οίδε δε ούτος δ θεός,

§ 226 = 1 Reg. XX 4.

ROMSPELatZonaras I p. 113.
1 ούκ έπεισεν) RO et ut uid. Lat, om. ΜSP 2 πάντασ P1 4 *δει

πνεν (νειν 1.128.2 litt) 8 5 * διαμενώ Ρ" διαμένω ROM maneo Lat 6 βη
θλεέμ ROEβηθλεέμα Μ βηθλεέμην SP bethem Lat 7 προτιθείσM 9 κύπου
λον RO 10 *δε SP ώς om. Ε 12 δι’ (δ ex σ uel ν corr) Β 13 ών
ών οικέτη σώι MSPLat 14 αυτός αυτοστεRO 16 τών λόγων suppl: m. 1 R
17 *ποιήσειν κάν ποιήτισSP κάν ποιήτίM * ταύτ" θα φuae prius po

ροδοί Lat 18 εμφανίζων ROMS μηνύσειν) coni. μηνύειν codd. et ut uid.
Lat 19 αυτόν, αυτόν και Ο 20 παρήσειν) παρείσειν R δαβίδου. Ο
21 δν θύ δν Μ 22 με] σε RO ιδότα RO 23 άνήσω ανείσω RO ανύ
σειν E 25 ή είcd pr. 26 γενέσθαι νόσοσ e
d
,

pr, αποκρύψομαι απο
κρύψωμεν SP

10

15
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πώς αυτόν είναι μετά σού διά παντός εύχομαι, έστι μέν γάρ νύν
ν D D ν -- Ω - Ση C ν α

και ούκ άπολείψει σε ποιήσει δέ σε τών έχθρών άντε ό, πατήρ ό
“ς Λ, ΣΑ

έμός ή άντ’ εγώ κρείττονα, σύμόνον μνημόνευε τούτων, κάν άπο
θανείν μοι γένηται τά τέκνα μου σώζε, και την υπέρ των παρόν
των μου άμοιβήν εις εκείνα κατάθου" ταύτ’ επομόσας άπολύει
τον Δαυίδην εις τινα τόπον άπελθείν τού πεδίου φράσας, ενώ
γυμναζόμενος διατελεί γνούς γάρ τά παρά τού πατρός ήξειν πρός
αυτόν έφησεν εκεί μόνον επαγόμενος παίδα, και τρία ακόντια
δε βαλών επι τόν σκοπόν κομίσαι τώ παιδί προστάσσω τά άκόν

-- ν - -- ΣΑ -- -

τα κείσθαι γάρ έμπροσθεν αυτού. ,καί άν ταύτα, φησίν, άκούσης
γίνωσκε μηδέν είναι φαύλον παρά τού πατρός" άν δετά εναντία τού
τωνάκούσης μου λέγοντος, και τά εναντία παρά τού βασιλέως προσ
ν -- D ν 3 ο - - Ον ν
δόκα.

της μέντο, γε άσφαλείας τεύξη παρ' έμού και ο δ
εν μη

ν - - - η αν

πάθης άτοπον όπως δ
ε μνησθής τούτων παρά τόντής εύπραγίας

καιρόν σκόπει και τους υιούς μου γενού χρήσιμος. “ Δαυίδης μεν
ούν ταύτας λαβών παρά Ιωνάθου τάς πίστες εις τ

ό

συγκείμενον

άπηλλάγη χωρίον

9 Τη δ' D έ ί δ'
τ
,

C ν Ο

Εθ ή. Ίη ο εχομενη, νεομηνια ο ην, αγνευσας ως έθνος είχεν

C ν α ν ν - 2 - -ν

δ βασιλεύς ήκεν έπι τό δείπνον, και παρακαθεσθέντων αυτώ τού
μεν παιδός Ιωνάθου εκ δεξιών Αβενήρου δε τού άρχιστρατήγου εκ

-ν C Φ ν ν -- ν ν α ν α

τών έτέρων, ιδών τήν τού Δαβίδου καθέδραν κενήν ήσύχασεν ύπο
νοήσας ο

ύ

καθαρεύσαντα αυτόν από συνουσίας ύστερείν. ώς δε και
τή δευτέρα τής νουμηνίας ο

ύ παρήν έπυνθάνετο παρά τού παιδός
Ιωνάθου, ότι και τ

ή

παρελθούση και ταύτη τού δείπνου και τής
έστιάσεως ότού Ιεσσαίου πας άπολέλειπται. δ δε πεπορεύσθαι
κατά τάς συνθήκας έφησεν αυτόν εις τήν έαυτού πατρίδα τής φυλής

§ 231 = 1 Reg. ΧΧ 13.
ΒΟΜSΡΕΙΑ:

1 πώσιπ corr. M 2 ούκ απολείψει αποκαλύψει E *ποιήση Β' βα
ciat Lat σ

ε

om. ΜSPE άντε άνθ’ (9’ ex τι corr. m 2) Μ έαντε SP

3 ή) εί, RO, om. MSP e
st Lat άντ" εάντε SP 5 μοι] με Ε έπομόσασ

έ. corr. S 6 δαβίδην. Ο 7 διατελεί E διατελέσει RO διετέλει Μ αύτόσ διε
τέλει SP erat Solitus Lat 8 εκεί μόνον εκείνοσROM και κάν 8

,

9 δε

om. Μ βαλλών SP προστάσσοι R 1
0

και ά
ν

ταύτα φησίν ακούσης
om. ΜSPLat 1

1 τάναντία MSP 13 ουδέν) σύδε RO 14 μνησθήσ ή ex

είR τούτων οn. RO 1
5 * δαβίδησO 16 παρά παρά τού Ο “συγ

κείμενον) ροατηum Lat 1
8 έχομένη) έρχομένη. Ο δ
’

ή
ν

ed. pr. et u
t

uid. Lat δ
’

ή
ν

δι’ ή
ν

codd. 2
0

αβενήρου (ε ex η corr. Ρ
)

αύenner Lat

αρχιστρατήγου i marg, αντιπ. 18 αντιστρατηγού Μ 21 τού om. Ε

δαυίδου MSPE ααμία Lat "καινήν Β 2
3

παρά om. Ε 2
4

ότι όπωσE

2
5 * Ιεσσαίου M εσαίου SP 2
6

τάς on. RO έφησεν φησίν Ε

232

233

234

235

236
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237

238

239

240

εορτήν άγούσης επιτρέψαντος αυτού, παρακαλέσαι μέντοι και αυ
τόν ελθείν έπι τήν θυσίαν και ει συγχωρηθείη φησίν άπέρχε
σθαι, τήν γάρ εύνοιάν μου την προς αυτόν έπίστασαι." τότε τήν
πρός Δαυίδην τού πατρός Ιωνάθης έπέγνω δυσμένειαν και τρανώς
τήν όλην αυτού βούλησιν είδεν ού γάρ κατέσχε Σαούλος τής όρ
γής, άλλά βλασφημών εξ αυτομόλων γεγενημένον και πολέμιον άπε
κάλει και κοινωνόν τού Δαυίδου και συνεργόν έλεγεν και μήτ’ αυ
τόν αδείσθαι μήτε την μητέρα αυτού ταύτα φρονούντα και μηδε
βουλόμενον πεισθήναι τούθ’, ότι μέχρις ού περιεστι Δαυίδης έπι
σφαλώς αυτούς τά τής βασιλείας έχει αμετάπεμψαι το γαρούν αύ
τόν, έφησεν, να δώ δίκην υποτυχόντος δ’ Ιωνάθου, ,τί δ’ άδι
κούντα κολάσαι θέλεις;" ουκέτ’ εις λόγους και βλασφημίας τήν
όργήν δ Σαούλος εξήνέγκεν, άλλά άρπάσας τό δόρυ άνεπήδησεν επ'
αυτόν άποκτεϊναι θέλων, και το μεν έργον ουκ έδρασε διακωλυ
θεις υπό τών φίλων, φανερός δ’ έγένετο τώ παιδί μισών τόν Δαυ
ίδην και διαχρήσασθαι ποθών, ώς παρά μικρόν δι’ εκείνον αυτό
χειρ και τού παιδός γεγονένα.
10. Και τότε μεν δ τού βασιλέως πας έκπηδήσας άπό τού

δείπνου και μηδέν υπό λύπης προσενέγκασθαι δυνηθείς, κλαίων
αυτόν μεν τού παρά μικρόν άπολέσθαι τού κατακεκρίσθαι δ’ άπο
θανείν Δαυίδην διενυκτέρευσεν, άμα δε ήμέρα πρό τής πόλεως
εις το πεδίον ώς γυμνασόμενος μεν δηλώσων δε τώ φίλω τήν του
πατρός διάθεσιν, ώς συνέθετο, πρόεισι, ποιήσας δε δ Ιωνάθης
τά συγκείμενα τον μεν επόμενον άπολύει εις τήν πόλιν παΐδα,

§ 236 = 1 Reg. XX 28.

ROMSPELatZonaras I p. 113 sq.
1 αύτόν τούτον MSP 2 *και ει

)

κάν MSP συγχωρηθεί η συγχωρη
θείην Β συγχωρήσMSP συγχωρείσE praecipis Lat απέρχεσθαι) απέρχομαι
MSPE et ego post cum μαdo Lat 3 γάρ om. Ρ 5 όλην on Lat όλην αυτού,
αυτού όσην ΕΟ τησ όργήσ σαούλοσ tr

.

MSP τήν όργήν σάουλοσE 6 αυτο
μόλων d

e

muliere μίrum ultro appetentem Lat γεγεννημένον BSP 7 έλεγε
ΟΜS2P2 μήτ' Dindorf μηδ’ codd. 8 φρονούντα Λαρίσηfes Lat μηδε)

μη MSP 9 μέχρι MSP 10 κα
ι

μεταπέμψαι MSPLat 1
1 έφη Ε κ
α
ι

δε

Ιωνάθου ROSP 1
2

κολάσαι κολάσασθαι SP 13 εξήνεγκε Ο άλλ’ MSP
έπ’ Ε εισ codd. super Lat 1
5

φανερώσ RO 16 αυτόχειρα SP

1
8 έκπηδήσαι RO αποπηδήσασE έκπηδήσας–19 δείπνου declimato periouίο

Lat κ
α
ι

από om. RO 1
9 προσενέγκασθαι βαρετο Lat δυνηθείς δυνά

μενοσ S 20 αυτόν ROM εαυτόν SP τού) ού RO τού om. SP 2
1 έδε
νυκτέρευσεν οm. Lat δ’ Ε 2
2

γυμνασόμενος (ό ex ώ. corr. S
)

SP"Lat
γυμνασάμενοσ Ρ
"

γυμναζόμενοσ ROME 23 *πρόσεϊσι Μ ό s. 1 R

10

20
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ήν δ’ ήρεμία τώ Δαυίδη παρελθείν ει
ς

όψιν αυτώ και λόγους, άνα
φανείς δ

’

ούτος πίπτει πρότών Ιωνάθου ποδών και προσκυνών
σωτήρα αυτού τής ψυχής άπεκάλει, άνίστησε δ

’

άπη τής γής αυ
τόν, και περιπλακέντες άλλήλους μακρά τ

ε

ήσπάζοντο και δεδα
κρυμένα τήν τενήλικίαν άποθρηνούντες αυτών και την έφθονημένην
εταιρίαν και τον μέλλοντα διαχωρισμόν, δς ουδέν αυτούς έδόκει
θανάτου διαφέρειν μόλις δ

’

έκ τών θρήνων άνανήψαντες και

μεμνήσθαι των όρκων άλλήλοις παρακελευσάμενοι διελύθησαν,

ΧΠ. 1. Δαυίδης δ
ε

φεύγων τον βασιλέα και τον εξ αυτού
θάνατον εις Ναβάν παραγίνεται πόλιν πρός Αβιμέλεχον τόν άρχι
ερέα, δ

ς επί τω μόνον ήκοντα ιδείν και μήτε φίλον συν αυτώ μήτ'
οικέτην παρόντα έθαύμασε και την αιτίαν τού μηδένα είναι σύν
αυτώ μαθεν ήθελεν. δ δε πράξιν απόρρητον επιταγήναι παρά
τού βασιλέως έφησεν, εις ήν συνοδίας αυτώ βουλομένω λαθείν ουκ
έδει" τους μέντοι θεράποντας εις τόνδε μοι τόν τόπον άπαντάν
προσέταξα" ήξίου δε λαβείν εφόδια, φίλου γάρ αυτόν ποιήσειν
έργον παρασχόντα και πρός τ

ό προκείμενον συλλαμβανομένου τυ
χών δ

ε

τούτων ήτει και όπλον τ
ι

μετά χείρας βομφαίαν ή δορά
τιον" παρήν δ

ε και Σαούλου δούλος γένει μεν Σύρος Δώηγος δ
ε

όνομα τάς τού βασιλέως ήμιόνους νέμων δ δ
’

άρχιερεύς έχειν μεν

αυτός ουδέν τ
ι είπε τοιούτον, είναι δε την Γολιάθου βομφαίαν,

ήν άποκτείνας τόν Παλαιστίνον αυτός άναθείη τώ θεώ. 2
.

λαβών

§ 240 = 1 Reg. XX 41.

ROMSPELatZonaras I p. 114. Stephanus Byz. 3. Νόμβα.

1 ήν δ
’

ήρεμία–λόγους) μ
t

dauία η deserto loco a
d

factem ορμcretur

Lat ή
ν δ
’

ήρεμία ό (δ e
x

o
υ

corr. Ρ
)
δ
’
έν έρημία MSP in deserto loco

Lat παρελθείν παρήλθεν MSP ήλθεν Ε αναφανείς άμα φανεισ Μ

2 Ιωνάθου θoυ i. Pas S 4 αλλήλοισMSP μακρά κατησπάζοντο E 5 τεί
δ’ Μ αυτών ROMSP. 6 εταιρείαν SP και εισ RO 8 *μεμνήσθαι,
μεμνημένοισ. i. marg. γρ και μεμνήσθαι M 9 *φυγών M 1

0 θάνατον πό
λεμον ROM Ναβάνι ναβά EZon ναβαύν MSP mauan Lat Nόμβα Steph. Byz.
Αβιμέλεχον BOEZon αχιμέλεχον MSP achimelen Lat αρχιερέα ROEZon

ιερέα MSP Sacardoten Lat 1
1 μητ’) μήτε SP 1
2

τ
ο

αίτιον Ε 13 και παρά
πρόσMSP 14 έφησεν) έφη ΜΕ * βουλομένω λαθεΐν om. Lat *βουλο
μένησ SP * λαθεΐν) μαθεΐν MSP 1

6 προσέταξεν RO constituissei Lat
γάρι γάρ ή

ν ROM 1
7

τυχών τυχόντι RO 1
8

“όπλον όπλων M ανηια Lat
*τι μετά χείρας κα

ι

για 688οι μrae manibus Lat βομφαίαν ή δοράτιον
om. LatE recte ut uid. 1

9

γένει μεν γενόμενοσΜ Δώηγος] δώηκοσSPE
doec Lat δ
'
δ
ε ROSP, om. E 2
0 δ
'
δ
ε BSE, om. Ο Saoerdos Lat

2
1 αυτός, αυτόν Ε τι om. Ε είπέ τι tr. MSP * βομφαίαν αnceam Lat
22 τόν παλαιστίνον εκείνον E illo Lat
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246

247

248

δε ταύτην ό Δαβίδης έξω τής τών Εβραίων χώρας εις Γίτταν διέ
φυγε την Παλαιστίνων, ής Αγχους έβασίλευεν επιγνωσθείς δε
υπό τών τού βασιλέως οικετών και φανερός αυτώ γενόμενος μηνυ
όντων εκείνων, ότι Δαυίδης ό πολλάς άποκτείνας Παλαιστίνων
μυριάδας είη, δείσας μή πρός αυτού θάνη και τον κίνδυνον δν έξ
έφυγε παρά Σαούλου παρ' εκείνου πειράση προσποιείται μανίαν
και λύσσαν, ώς άφρόν κατά του στόματος αυτού φερόμενον και τα
άλλα όσα συνέστησε μανίαν πίστιν παρά τω Γίττης βασιλει γενέ
σθαι τής νόσου και τους οικέτας ό βασιλεύς προσδυσχεράνας ώς
έκφρονα προς αυτόν άγάγομεν άνθρωπον έκέλευσε τον Δαυίδην ώς
τάχος έκβάλλειν,

3. Διασωθείς δε ούτος έκ τής Γίττης εις τήν Ιούδα παρα
γίνεται φυλήν και εν τώ πρός Αδολλάμη πόλει σπηλαίω διατρί
βων πέμπει προς τους αδελφούς δηλών αυτούς ένθα είη οι δε
μετά πάσης συγγενείας ήκον προς αυτόν και τών άλλων δε όσους
ή χρεία ήν ή φόβος έκ Σαούλου του βασιλέως συνερρύησαν προς
αυτόν και ποιείν τά εκείνω δοκούντα ετοίμως έχειν έλεγον έγένοντο
δε οι πάντες ώσει τετρακόσιοι. θαρρήσας δε ώς και χειρός αυτώ
και συνεργίας ήδη γεγενημένης άπάρας εκείθεν άφικνείται προς τον
τών Μωαβιτών βασιλέα, και τους γονείς αυτού εις τήν εαυτού χώ
ραν προσδεξάμενον έως ού επί τό καθ' αυτόν τέλος έχειν παρε
κάλει κατανεύσαντος δ’ αυτού τήν χάριν και πάσης τούς γονείς

§ 245 = 1 Reg. XXI 10.

ROMSPELatZonaras I p. 114sq.
1 δ om. Ε δαυίδησMSPE «έξω τής) θα οnni Lat τών om. Ε

Γίτταν γεθάν SP γήτταν Εφeth Lat διέφυγε, έφυγε Ε 2 Παλαιστίνων
palaestinae Lat άγχούσMP άγχούσ (ante α eras. ut uid. σS) SE έβασί
λευσεν ROME 5 *εί ήει Β 6 πειράση) πειραθή SP μανίαν μανίαν
τεSP 8 άλλα, άλλα δε MSP μανιασMSP Γίττης) γιττών M τών γιτθών
SP om. Lat γενέσθαι) coni. γενήσεσθαι ROM γεγενήσθαι SP 9 *ό βασι
λείς om. MSP “προσδυσχερήνασM 10 πρός) παρ’ Ε αγάγοιεν) αγάγοι
R01 άγουσι E 11 τάχουσE έκβάλλειν alterum λ inser. Μ έκβαλείν Ε
12 δ’ Ε τούτος ούτωσSPLat γήττησE geth Lat 13 Αδολλάμη)

coni. άδολλαάμη RO άδουλλάμη Μ αδυλλάμη SP αδηλάμη Ε odalam Lat
15 πάσης) πάσηστήσE *δε άλλων tr

.

RO όσοι RO 16χρεία) οαιμη Lat

ή
ν on. RO 1
8

δ'οι Ε ώσει, ώσΜΕ 19 γεγενημένης προσγεγενη
μένησΜ προσγενομένησSP adicotum Lat απάιρασP 20 τών om. Ε

εαυτού αυτού MSP 2
1

προσδεξάμενον νfin. ex σ corr. B έως– τέλος
έως άν εις το τέλος ήξει τά κατ’ αυτόν Zon doneo pse d
e suo βne σορmosοcret
Lat ο
ύ έπι) άν απογνώ, MSPELat ά
ν

γνώ, Ernesti καθ' αυτόν καθ' αυ
τών M καθ' εαυτόν E κατ’ αυτόν scribendum uid. 22 δε ROSP

10

5
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-- Α -- D αν ν Σ) Υ - ν D -

τού Δαυίδου τιμής παρ’ όν έτύγχανον παρ' αύτώ χρόνον άξιώ
D - -ν ν ν Σ)

σαντος 4. αύτός τού προφήτου κελεύσαντος αυτόν τήν μεν έρημίαν
έκλιπείν, πορευθέντα δ' εις τήν κληρουχίαν τής Ιούδα φυλής έν
αυτή διάγειν πείθεται και παραγενόμενος εις Σάριν πόλιν εν αυτή

–ς -- D D ν αρ ν ν Σ» ν α

κατέμενε. Σαούλος δ’ άκούσας ότι μετά πλήθους όφθείη δ Δαυί
δης ούκ εις τυχόντα θόρυβον και ταραχήν ένέπεσεν, άλλ’ ειδώς το
ν - D ν ν -ν ν D

φρόνημα τού άνδρός και την ευτολμίαν ουδέν εξ αυτού μικρόν άνα
κύψεν έργον έφ' ού κλαύσεσθαι πάντως και πονήσειν υπενόησε.
και συγκαλέσας τούς φίλους και τούς ήγεμόνας και την φυλήν έξ
ής αυτός ήν προς αυτόν επι τόν βουνών ούτό βασίλειον είχε, και
καθίσας επ' Αρούρης, τόπος ήν τις τιμής, πολιτικής περί αυτόν
ούσης τάξεως σωματοφυλάκων λέγει προς αυτούς ,άνδρες όμό
φυλοι, μέμνησθε μέν οίδ’ ότι τών έμών ευεργεσιών, ότι και άγρών
τινας έποίησα δεσπότας και τιμών τών έντώ πλήθει και τάξεων
ήξίωσα. πυvθάνομαι το γαρούν, ει μείζονας τούτων δωρεάς και
πλείονας παρά τού Ιεσσαίου παιδός προσδοκάτε οίδα γάρ ότι
πάντες εκείνω προστέθεσθε τούμού παιδός Ιωνάθου αυτού τε ού
τως φρονήσαντος και υμάς ταύτα, πείσαντος ού γάρ άγνοώ τους
όρκους και τάς συνθήκας τάς πρός Δαυίδην αυτώ γεγενημένας, ουδ'
ότι σύμβουλος μεν και συνεργός Ιωνάθης έστι τών κατ' έμού συν

C -ν Ω ν ν Λ, D ν ν D
τεταγμένων, μέλει δε ύμών ούδενί περί τούτων, άλλά τό άποβη
σόμενον ήσυχάζοντες σκοπείτε “ σιωπήσαντος δε του βασιλέως
Σν ν D ν ) -- Α ν 2 - - 2
άλλος μέν ούδες άπεκρίνατο των παρόντων, Δώηγος δ’ ό Σύρος

κ
α
ι

210 – 1 Εεε, χΥπ5.
ROMSPELatZonaras I p. 115.

1 δν) όσον E 2 κα
ι

αυτός) αύτόσ δ
ε MSPALat 3 έκλειπείν Μ δ
ε

ROSP 4 παραγενόμενος d
e

moab reuersus uenti Lat σάρην SP 5 κατ
έμενεν SP σάουλοσ RME δ

ε ΕΕ ό om. ΜSPE 7 ουδέν –9 συγ
καλέσας) η μία mon ear to paruum sibi timoris onus caurgeret quod et luctum

e
t

laborem in/arret conuocans Lat 8 έφ' ύφ’ MSP έφ’ ού) έφ’ ώ δε

coni. πονήσειν) συμπονήσειν RO 9 *ήγεμόνας και την φυλήν principes
tribus Lat “εξής έξήσ R 1

0

αυτόν ROMP είχε έσχεRO 1
1 επ'

Αρούρης, η segete Lat τόπος ή
ν

τις τόποσ δε ή
ν

τισ ούτω προσαγορευό
μενοσ MSP sto enim locus ille μοραθαίur Lat τιμής – 12 αυτούς dum circa
eum esset ordo αιμίis pariter et armigeri ounctis att Lat 1

2

τάξεως τήσ

τάξεωσ SP και τής τάξεως Ernesti σωματοφυλάκων και τών σωματο
φυλάκων MSP 1

3

μέμνησθαι Ο 1
4

τάξεωσRO officία Lat 1
5

ήξίωσα)
on. RO praebui Lat μείζωνασROP 16 ιεσαίου SP 17 προστέθεσθε
εισ i. Pas. 3-4 litt. R προστεθήσεσθε Ο προστίθεσθε SP consentitis Lat
απαδός παιδόστε RO τε παιδόσΜ αυτού τού Β

ί

τούτου. Ο 18 * ταύτά
Ernesti 1
9

ουδε MSP 2
1

μέλλει Ε δ’ Ε περί πει. ras. R 23 δώη
γος ώ
,

e
x ό corr, RM δώηκοσSPE doeo Lat δ
εMSP

249

250

251

252

253

254



60 ΑΝΤΙΩ. IUD. VI 254–259 (XII 4-6)

255
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257

258

259

δ τάς ήμιόνους αυτού βόσκων είπεν, ώς ίδοι τόν Δαυίδην εις Να
βάν πόλιν πρός Αβιμέλεχον έλθόντα τόν άρχιερέα τά τε μέλλοντα
παρ' αυτού προφητεύσαντος μαθεΐν και λαβόντα εφόδια και την
βομφαίαν τού Γολιάθου πρός ούς έβούλετο μετά άσφαλείας προ
πεμφθήναι.
5. Μεταπεμψάμενος ούν τον αρχιερέα και πάσαν αυτού την

γενεάν Σαούλος ,τί παθών έξι έμού, είπε, δεινόν και άχαρι τόν
Ιεσσαίου παιδα προσεδέξω και σιτίων μεν αυτώ μετέδωκας και
όπλων όντι τής έμής βασιλείας επιβούλω, τί δε δή περί τών μελ
λόντων έχρημάτιζες; ού γάρ δή σε φεύγων έμε και μισών τόν έμόν
οίκον έλάνθανεν. δ. δ' άρχιερεύς ουκ επ' άρνησιν ετράπη τών
γεγονότων, αλλά μετά παρρησίας ταύτα παρασχεϊν ώμολόγει ουχί
Δαυίδη χαριζόμενος, άλλ’ αυτών ,πολέμιον γάρ σόν ούκ ειδέναι
έφασκε, πιστόν δε έν τους μάλιστα δούλον και χιλίαρχον και το
τούτων μείζον γαμβρόν τε ήδη και συγγενή ταύτα δ’ ουκ έχθρούς
παρέχειν τους ανθρώπους, αλλά τους εύνοια και τιμή τή πρός αυ
τούς άριστους, προφητεύσαι δε ού νύν πρώτον αυτώ, πολλάκις δε
και άλλοτε τούτο πεποιηκένα" φήσαντι δε υπό σούπεμφθήναι
κατά πολλήν σπουδήν έπι πράξιν τώ μηδέν παρασχεϊνών επεζή
τει σοί μάλλον αντιλέγειν ή εκείνω περί αυτών έλογιζόμην, διό
μηδέν πονηρόν κατ' έμού φρονήσης μηδε πρός ά νύν άκoύεις Δαυ
ίδην έγχειρείν πρός ταύτα τήν τότε μου δοκούσαν φιλανθρωπίαν
ύποπτεύσης φίλω γάρ και γαμβρώ σώ και χιλιάρχω παρέσχον, ου
πολεμίω."
6. Ταύτα λέγων ό άρχιερεύς ουκ έπεισε τον Σαούλον, δεινός

γάρδ φόβος μηδ' άληθεί πιστεύειν άπολογία κελεύει δε τους όπλί

§ 254 = 1 Reg. XXII 9.

ROMSPELatZonaras I p. 115. -

1 Ναβάνι ναβαύν SP νωβάνΜmauan siue maban Lat 2 Fachimelech Lat
"αρχιερέα sacerdoten Lat *τε γεRO 4 * Γολιάθου, φοίiae Lat 6 *αρ

χιερέα sacerdoten Lat 7 *γενεάν συγγένειαν Μ φenerationen Lat είπεν
έξ έμού t

r,

MSP είπε δεινόν εξ έμού tr. Ε άχαρι τόνι αχάριστον BO

8 *ϊεσαίου SP" μεν οn. OE 9 δε δή) γάρ δήMSP περ) και περίMSPLat

1
1
κ
α
ι

αρχιερεύς sacerdos Lat 1
3

αυτών περί Lat σόν om. Ε 14 δ’ Ε

*μάλλιστα. Ο
ι

1
5

τε) δ
ε Ο ήδη ή ex εί"M partier Lat ήδειν uel ήδη

coni. 1
6 παρέχειν φταθείtti Lat τους –17 αρίστοις ο
ι ημι-σαλίύμεί Lat

1
7 πολλάκις δε) αλλά και πολλάκισΜ 18 δ
’ Ε 1
9 τώl coni. e
x Lat

τ
ο

codd. 2
1 φρονήσεισΜ. Δαυίδην έγχειρείν om. Lat δαβίδην η ex ει

corr. m. rec. Ο 2
2

έγχειρείν om. Ο 2
3 και (post γάρ) i ras. Ει σώ]
regis Lat 25 δεινός γάρι αλλά δεινόσμέν ROM 26 απολογία όμολογία
RO confessionen Lat δ

ε δ
’

ούν Ε

25
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1Ο

τας περιστάσιν αυτόν άποκτεϊναι μή θαρρούντων δ’ εκείνων
-ν -- -- Σ

αψασθαι τού άρχιερέως, άλλά το θείον ευλαβουμένων μάλλον ή το
παρακούσαι τού βασιλέως, τώ Σύρω Δωήγω προστάσσει τον φόνον.
και παραλαβών όμοίους αυτώ πονηρούς εκείνος αποκτείνει τόν Αβι
μέλεχον και την γενεάν αυτού, ήσαν δε πάντες ώσει πέντε και τρια
κόσιοι. πέμψας δε Σαούλος και εις τήν πόλιν τών ιερέων Ναβάν
πάντας τε αυτούς άπέκτεινεν ού γυναικών ού νηπίων ουδ’ άλλης
α ν 3 ν. Σ) ν ν --

ήλικίας φεισάμενος, αύτήν δε ένέπρησε, διασώζεται δε πας [εις
Αβιμελέχου Αβιάθαρος όνομα. ταύτα μέντοι συνέβη, καθώς προ
ν Ο ν -- Σ - 2 ν ν -- ο - D - ιν

εφήτευσεν δ θεός τώ άρχιερεί Ήλι διά τάς τών υιών αυτού δύο
παρανομίας είπών διαφθαρήσεσθαι τους έγγόνους.
7, Σαούλος δε δ βασιλεύς ώμόν ούτως έργον διαπραξάμενος

και γενεάν όλην άρχιερατικής άποσφάξας τιμής και μήτ’ έπι νη
ν ν α ν ο ο ν. ιν 3)Ο ν ν ν ν
πίοις λαβών οίκτον μήτ΄ έπι γέρουσιν αιδώ, καταβαλών δε και
τήν πόλιν, ήν πατρίδα και τροφόν τών ιερέων και προφητών
αυτόθι τό θείον επελέξατο και μόνην εις τό τοιούτους φέρεινάν
δρας απέδειξε, μαθεν άπασι παρέσχε και κατανοήσαι τον άν
θρώπινον τρόπον, ότι μέχρις ού μέν εισιν ιδιώταί τινες και τα

- - ν -- - - Ο
πεινοί τώ μή δύνασθαι χρήσθαι τή φύσει μηδε τολμάν όσα θέ
λουσιν έπιεικείς εΐσι και μέτριοι και μόνον διώκουσε το δίκαιον,

και προς αυτώ την πάσαν εύνοιάν (τε και σπουδήν έχουσι τότε,

S$ 259–261 = 1 Reg. XXII 17–20.

ROMSPELatZonaras I p. 115. Εχc. Petresc. ι

1 περιστάσιν περισταθείσιν ROME παρεστώσιν αυτώ Zon αυτόν αύ
τόν μετά τήσ γενεάσMSPELatZon 3 δωήκω SPE doech Lat 4 όμοίους
αυτώ πονηρούς sui maliία similes Lat όμοίως coni. αυτώ codd. απέ
κτεινε Ε *Αβιμέλεχον άχιμέλεχον MS achimeleoh Lat δε δ’ οι E 5 ώσει)
ώσMSPE πέντε και τριακόσιοι πέντε και όγδοήκοντα RO πέντε και όγδοή
κοντα και τριακόσιοι MSP πεντακόσιοι και τριάκοντα Ε ίrecenti φuinque Lat
τριακοσίους όντας και πέντε Ζon 6 Ναβάνι νόμβανΜ νομβάν SP νομβάE
nauan Lat 7 τε om. Ε. *ούδ' ουδε Μούχ (έτέρας) Zon 8 * αυτήν δ

ει

αυτήν τ
ε

ed. pr. camφue Lat εις on. ROE unus Lat 9 *Αβιμελέχου)

άχιμελέχου SMLat *Αβιάθαρος) αβιάθαρ. Ο *μέντοι) μέντοι γε MSP
προεφήτευσεν incip. Εχο 1

0 ήλει E Meli Lat δύο) om. Ε τών δύω
Exc. 1

1 ειπών) είπε RO, om. Εχο “έγγόνους) έκγόνουσMSP έκγόνουσ
αυτού Εχο 1

2 δ
ε γάρ Εχο 1
3

αρχιερατικήν Εχο τιμής om. Εχο
νιπίοισ Εχο 1

4

καταβαλών) καταλαβών RO 1
6 αυτόθι) om. Lat αυτό

coni. μόνην) μένειν RO 1
7

επέδειξε RO 18 ταπινοι Ρ" 19 χρήσθαι
0m. RO 2

0

δίκαιον) μέτριόν τ
ε

και δίκαιον RO 2
1

αυτώ) coni. αυτό
codd. Εχο την εύνοιάν τ
ε

και πάσαν σπουδήν tr. Μ έννοιαν Dindorf

τ
ε on. RO "τότε) τότε δ
ε MSPExc
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264

265

268

και περί του θείου πεπιστεύκασιν, ότι πάσι τους γινομένοις έντώ
βίω πάρεστη και ούτά έργα μόνον όρά τά πραττόμενα, άλλά και
ν ΣΥ -ν » ο αν - Ση - αν
τάς διανοίας ήδη σαφώς οίδεν, άφ’ ών μέλλει ταύτα έσεσθαι" όταν
δε εις εξουσίαν παρέλθωσι και δυναστείαν, τότε πάντ’ εκείνα μετεκ
δυσάμενοι και ώσπερ επί σκηνής προσωπεία τά ήθη και τούς
τρόπους αποθέμενοι μεταλαμβάνουσι τόλμαν άπόνοιαν καταφρό
νησιν άνθρωπίνων τε και θείων, και ότε μάλιστα δεί τής εύσε
βείας αυτούς και τής δικαιοσύνης έγγιστα τού φθονείσθαι γεγενη- ν ΣΑ ν

μένος και πάσι φανερούς έφ’ οίς άνινοήσωσιν ή πράξωσι καθε
-ν ν.- Ο α Σ) Υ ν -- - ΣΑ ν ν
στώσι, τόθ΄ ώς oύκέτι βλέποντος αυτούς τού θεού ή διά τήν

- ν -- -- -- - οι
εξουσίαν δεδιότος ούτως έμπαροινούσι τοις πράγμασιν, ά δ΄ άν
ή φοβηθώσιν άκούσαντες ή μισώσι θελήσαντες ή στέρξωσιν άλόγως,
-ν κ ------- Σ) - ν Σ Α Ω ν ν -
ταύτα κύρια και βέβαια και άληθή και άνθρώποις άρεστά και τώ
θεώ δοκούσι, τών δε μελλόντων λόγος αυτούς οϋδε εις άλλά τι
μώσι μέν τούς πολλά ταλαιπωρήσαντας, τιμήσαντες δε φθονούσι,

και παραγαγόντες εις επιφάνειαν ού ταύτης άφαιρούνται μόνον
τούς τετυχηκότας, άλλά διά ταύτην και τού ζήν έπι πονηραις αι

ν 2 - ν D -- D ν ν Σ) D - 2
τίας και δι’ υπερβολήν αυτών άπεθάνοις" κολάζουσι δ' ούκ έπ
έργος δίκης άξιος, άλλ’ έπι διαβολας και κατηγορίας άβασανί
στοις, ουδ' όσους έδει τούτο παθεΐν, άλλ’ όσους άποκτεϊναι δύ
νανται τούτο Σαούλος ήμύν ό Κείσου πας, ό πρώτος μετά τήν
άριστοκρατίαν καί τήν έπι τους κριτας πολιτείαν Εβραίων βασι

ROMSPLatExc. Petresc. Suidas s. έμπαρονούντες,
3 μέλλοι M ταύτ’ MSP 5 σκηνή ROMEχο προσωπεία τά ήθη μul

tus et mores Lat 6 αποθέμενοι αποσάμενοι Εχο τόλμην RO 8 και τής)
και τουσ Ο φθονείσθαι) φοβείσθαι. Ο 9 πράξωσι πράξεσι Ο 10 διά)

νή Δία coni. 11 ούτως – πράγμασιν exhibet Suία πράγμασι Eχο άν ή
άν Εχο ά δ’ άν–14 δοκούσιν οι ημιαρμία αμί αμdire metuunt αμt odio
habent respuunt, guae αμtem innationabiliter diligunt haeo rata firma μera et
hominibus placία simul et deo credunt Lat 12 μισώσει μισήσωσι MSPExc
μισήσωσιν έθελήσαντεσSP ante θελήσαντες Lacuna statuenda 13 τώ: om.
MSP 14 δοκώσι Ο ante αλλά aliquid excidisse uid. 15 τούς om. ROMExc
ταλαιπωρήσαντεσ ΜΕχο τιμήσαντεσ εσ ex ασ corr. R 16 και κάν Μ
παραγαγόντεστό ex ώ 8 έπιφάνειαν, έπιφάνιαν RO medium Lat

17 αλλά την επιφάνειαν αλλά Εχο αλλά –18 απίθάνος ερα per calumnian
etiam μία eos priμare nίuntur Lat 18 απιθάνωσ ROMExc κολάζουσε

δ’) κολάζουσιν ROMExc 20 ουδ’ ούσουσ Εχο όσους ούς coni, έδει
δείMSPExc oportet Lat αποκτεϊναι δύνανται miίuntur ulcisci Lat δύνα
τα RO 21 Κείσου] κεισαίου M κησαίου Ρικισαίου SExc cis Lat μετά–
22 πολιτείαν ροδί είlam ορίimam duoun rempublican Lat 22 αριστοκρά
τειαν ΟΜ' αριστοκράτουσ Εχο και om. RO και – πολιτείαν fort.
Spuria

10

15



ΑΝΤΙΩ. ΓUD. VI 268–272 (ΧΠ 7. 8. ΧΙΙΙ 1) 63

5

10

λεύσας, φανερόν πεποίηκε τριακοσίους άποκτείνας ιερέας και προ
φήτας εκ τής πρός Αβιμέλεχον υποψίας, επικαταβαλών δε αυτούς
και τήν πόλιν και τόν έν τρόπω τιν ναόν σπουδάσας ιερέων και
προφητών έρημον καταστήσαι τοσούτους μεν άνελών, μείναι δ’ έάσας
ουδε τήν πατρίδα αυτών πρός τό και μετ’ εκείνους άλλους γε
νέσθαι.

8. Ο δ' Αβιάθαρος δ τού Αβιμελέχου πας ό μόνος δυνη
θείς έκ τού γένους τών υπό τού Σαούλου φονευθέντων ιερέων
φυγών πρός Δαυίδην τήν τών οικείων αυτού συμφοράν έδήλωσε
και τήν τού πατρός άναίρεσιν. δ. δ' ουκ άγνοείν έφη ταύτα περί
αυτούς έσόμενα ιδών τόν Δώηγον υπονοήσαι γάρ διαβληθήσεσθαι
προς αυτού τον αρχιερέα τώ βασιλεϊ, και τής άτυχίας ταύτης αυ
τους αυτόν ήτιάτο. μένειν δ’ αυτόθι και συν αυτώ διατρίβειν ώς
ουκ έν

ι

άλλω τόπω λησόμενον ούτως ήξίου,

ΧΙΙΙ. 1. Κατά δε τούτον τον καιρόν άκούσας δ Δαυίδης τούς
Παλαιστίνους έμβεβληκότας εις τήν Κιλλανών χώραν και ταύτην
διαρπάζοντας δίδωσιν εαυτόν στρατεύειν έπ’ αυτούς τού θεού διά
τού προφήτου πυθόμενος εΐ επιτρέπει νίκην. τού δ

ε

σημαίνειν

φήσαντος έξώρμησεν έπι τούς Παλαιστίνους μετά των εταίρων και
φόνον τ

ε

αυτών πολύν εξέχεε και λείανήλασεν, και παραμείνας
τους Κλλανούς έως ού τάς άλως και τον καρπόν συνεϊλον άδεώς
Σαούλω τώ βασιλε μηνύεται παρ’ αυτούς ών" τό γάρ έργον και

τ
ό

κατόρθωμα ούκ έμεινε παρ' οίς εγένετο, φήμη δ
’

επίπαν εις

§ 269 = 1 Reg. ΧΧΙΙ 20.

ROMSPELatZonaras I p. 115. Exc. Petresc.

1 πεποίηκεν SPExc ερείσExc 2 achimelech Lat 3 τόν, την Ο

έν spurium “ναόν) deum Lat 4 δε MSPEχο 5 και κάν SP

7 achimelech Lat μόνος δυνηθείς] μόνοσ διασωθήναι δυνηθεισMSPExc δια
σωθείσ Ε φut solus fuerat– ereptus Lat 8 τού om. ΜSPExc 9 αυτώE

1
0

αγνοείν εφηοrasse Lat ταύτα ταύτα τά RO 1
1

ιδών sed μίdens

Lat Δώηγον δώηγκον Μ δώηκον SPExc doeo Lat γάρ om. Lat, quo
auctore melius post ιδών remittetur 1

3

αυτόν om. Εχο αυτόν ROMP4
μένειν coni. τό μένειν codd. Εχο 1

4

ήξίου fin. Εχο 1
6 *έμβεβλημένουσRO

κιλλάνων RO κιλανών S έλανών E. cillanorum Lat 17 δίδωσιν– αύ
τους om. Lat έαυτών 8 εαυτώ Μ τού θεού διά] ROLat ει δ θεόσπαρά
MSP 18 είl om. MSP si Lat 2

0

εξέχεε) έθετo E ήλασεν Β ήλασε. Ο

Ο

ήλασε. SP ήλασε ΜΕ 2
1 κιλλανούσι corr. M κιλλάνοισ RO άλανο σE οι

lamos Lat άλως) άλω codd, post άλωl spatium uacuum 3 litt. Mάλωνας ed.
pr. συνεϊλον συνήλισαν E 22 ετώ] δε τώ. Μ 23 κατώρθωμα. Η ουκ

κέμεινε

έμεινε ού, γέγονε Μ φήμη] Ernesti φήμη codd. έπι πάν MSP
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273

274

275

276

277

τετάς τών άλλων άκοάς και πρός τάς τού βασιλέως διεκομίσθη
αυτό τε συνιστάνον και τόν πεποιηκότα, χαίρει δε Σαούλος άκού

σας έν Κίλλα τόν Δαυίδην, καί ,θεός ήδη χερσι ταϊς έμαΐς ύπ
έθετο αυτόν, είπών, έπει και συνηνάγκασεν έλθεν εις πόλιν τείχη
και πύλας και μοχλούς έχουσαν", τώ λαώ παντί προσέταξεν έπι
την Κίλλαν έξορμήσαι και πολιορκήσαντι και έλόντι τόν Δαυίδην
άποκτειναι.. ταύτα δε αισθόμενος ό Δαυίδης και μαθών παρά τού
θεού, ότι μείναντα παρ’ αυτούς οι Κλλεται έκδώσουσι τώ, Σαούλω,

παραλαβών τους τετρακοσίους άπήρεν άπό τής πόλεως εις τήν
έρημον επάνω της Ενγεδών λεγομένης και δ μεν βασιλεύς άκού
σας αυτόν πεφευγότα παρά τών Κιλλιτών έπαύσατο τής έπ’ αυ
τόν στρατείας,

2. Δαυίδης δε εκείθεν άρας εις τινα τόπον Καινήν καλουμένην
τής Ζιφήνης παραγίνεται, εις δν Ιωνάθης δ τού Σαούλου πας
συμβαλών αυτώ και κατασπασάμενος θαρρείν τε και χρηστάς περί
τών μελλόντων έχειν έλπίδας παρεκάλει και μή κάμνειν τους παρ
ούσι βασιλεύσειν γάρ αυτόν και πάσαν την Εβραίων δύναμιν έξειν
ύφ' εαυτώ, φιλεϊν δε τά τοιαύτα σύν μεγάλος άπαντάν πόνους,
πάλιν δ’ όρκους ποιησάμενος της εις άπαντα τον βίον προς άλ
λήλους ευνοίας και πίστεως και τον θεόν μάρτυρα καλέσας, ών
επηράσατο αυτώ παραβάντι τά συγκείμενα και μεταβαλλομένω πρός
τάναντία, τον μεν αυτόθι καταλείπει μικρά τών φροντίδων και τού
δέους επικουφίσας, αυτός δε προς αυτόν επανέρχεται, οι δε Ζι
φηνοί χαριζόμενοι τώ, Σαούλω μηνύουσιν αυτώ παρ’ αυτούς δια
τρίβειν τόν Δαυίδην και παραδώσειν έφασαν έπ' αυτόν έλθόντι,

§ 272 = 1 Reg. XXIII 7.

ROMSPELatZonaras I p. 115 sq. Stephanus Byz. 8. Ξιφήνη.
1 διεκομίσθη δε έκομίσθη Μ 2 αυτό-πεποιηκότα om. Lat αυτό

Dindorf αυτό codd. συνίστανoν ROP 3 κιλλά SP cella Lat 4 αυτόν
om. Ο 6 Κίλλαν κελανών E cellan Lat έλόντι λαβόντι E 7 δ’ MSPE
8 Κιλλίται αβίitae Lat 9 *απήρεν SP εις την έρημον– 10 λεγο

μένης, η αρμονίum φedon Lat 10 Ενγεδών) ένγελαΐν ΜS ένγαλαν Ρ 11 τών
Κλλιτών) cola Lat 13 Kαινήν κενήν ROSPE nομα Lat 14 Ζιρήνης ζη
φίνησR ζιφίνησΡΟΕ εβn Lat Ξιφήνης Steph. Byz. 16 * ελπίδασ έχειν tr.Μ
17 βασιλεύειν RO έξειν) έχειν ROSP 18 εαυτώ αυτώ Μ φιλεϊ ΒΟ
19 ποιησάμενοι (οι ex oσ corr) 8 20 μάρτυρα) ίcstem ionathas Lat

ών όν ROM 21 αυτώ codd. μεταβαλομένω Bekker 23 επικουφήσασ
RO αυτός δε αυτόν ό δε RO pse Lat πρόσ' αυτόν ROMSP ad και Lat
Ζίφηνο) ζιφίνοι Μ ζηφίνοι RO ζιφινοί Ε είphei Lat Ξιφηναίοι Steph. Byz.
24 "αυτοϊσ ex αυτοίo corr. P
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καταληφθέντων γάρ τών τής Ζίφηνής στενών ούκ είναι φυγείν
αυτόν προς άλλους. δ δε βασιλεύς έπήνεσεν αυτούς χάριν έχειν
όμολογήσας τον εχθρόν αυτώ μεμηνυκόσι, και ούκ εις μακράν άμε
ψεσθαι τής εύνοιας υποσχόμενος αυτούς έπεμψε τους ζητήσοντας
τον Δαυίδην και την έρημίαν εξερευνήσοντας, αυτός δ’ άκολου
θήσειν άπεκρίνατο και οι μεν έπι τήν θήραν και την σύλληψιν
τού Δαυίδου προήγον τόν βασιλέα σπουδάζοντες μη μόνον αυτώ
μηνύσαι τον εχθρόν (αυτώ την εύνοιαν, άλλά και τώ παρασχεϊν
αυτόν εις εξουσίαν φανερωτέραν καταστήσαι διήμαρτον δε τής
άδικου και πονηράς επιθυμίας, οι μηδεν κινδυνεύειν έμελλον έκτού
μή ταύτ’ εμφανίσαι τώ, Σαούλω, διά δε κολακείαν και κέρδους
προσδοκίαν παρά τού βασιλέως άνδρα θεοφιλή και παρά δίκην
ζητούμενον έπι θανάτω και λανθάνειν δυνάμενον διέβαλλον και
παραδώσειν υπέσχοντο" γνούς γάρ ό Δαυίδης τήν τών Ζίφηνών
κακοήθειαν και τήν τού βασιλέως έφοδον εκλείπει μεν τά στενά
τής εκείνων χώρας, φεύγει δε έπι την μεγάλην πέτραν τήν ούσαν
έντή Σίμωνος ερήμω.
3. Ώρμησεν δε έπ’ εκείνην διώκειν Σαούλος, κατά γάρ τήν

δδόν άναχωρήσαντα έκ τών στενών μαθών τον Δαυίδην επί τό
έτερον μέρος τής πέτρας άπήρεν άντιπεριέσπασαν δε τόν Σαού
λον άπό τής διώξεως τού Δαυίδου μέλλοντος ήδη συλλαμβάνεσθαι
Παλαιστίνοι πάλιν έπι τήν Εβραίων έστρατευκέναι χώραν άκου
σθέντες έπι γάρ τούτους άνέστρεψε φύσει πολεμίους όντας αυτούς

§ 278 = 1 Reg. ΧΧΙΙΙ 21.
ROMSPELatZonaras I p. 116.
1 ζιφήνησMP ζηφίνησRO ζιφίνησS αέριο, μη Lat φυγείν αυτόν

φυγήν αυτώ SP φυγείν αυτώ Μ 2 άλλουσ ο ex η corr. S 3 αμείψεσθαι
coni. αμείψασθαι codd. et ut uid. Lat 4 έπεμψεν Ε *ζητήσοντασ ο ex α
corr. P 5 έρημίαν έρμηνείαν ΒΟ 6 απεκρίνετο Ε 7 σπουδάζοντες

– 9 καταστήσαι studentes fauore suo non solum numiare inimioun sed etian
manifeste eum in regία potestate contradere Lat σπουδάζοντασ RO αυτώ!

τώ MSP 8 αυτώ την εύνοιαν on. R0, pomenda sunt u. 9 post καταστήσαι
τώ) το M 9 καταστήσειν ROM 11 ταύτα MSP Σαούλφ) σαούλω

φιλοτιμίασΜ 12 προσδοκίαν επιθυμίαν τε και προσδοκίαν SP 13 διέ

βαλον S 14 γάρι δε Ε αμtem Lat *Ζίφηνών) ζηφίνων ΒΟ ξένων Μ. Σή.
φhinorum Lat 16 θ’ MSPE 17 *Σίμωνος simonis Lat Μαάν Ζon
18 ώρμησε MS δ’ MSE 19 αναχωρήσαντα –20 απήρεν ααμία αν είlis
αρμstis discessisse guasi ad αίiam petrae partem, et cum saul eω αίia parte
consisteret Lat 20 έτερον ν. 1. Tas. S αντιπεριέστησαν Ε 22 Παλα

την
στίνοι) παλαιστινοί αι i ras, I ex I corr. P οι παλαιστηνοι Ε την] τών Μ
24 τούτοισE
Πosephus II. 5
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Σ) ν ΣΑ -
άμύνασθαι κρίνας αναγκαιότερον, ή τον ίδιον σπουδάζοντα λαβείν
έχθρόν υπεριδείν τήν γήν κακωθείσαν.
4. Και Δαυίδης μεν ούτως έκ παραλόγου τον κίνδυνον δια
ν Σ) ν ν -ν D

ό
- Σ -- ο νς ύλ δε

Σ

φυγών εις τά στενά τής Ένγεδηνής άφικνείται" Σαούλω δέ έκβα
λόντι τους Παλαιστίνους ήκον άπαγγέλλοντές τινες τόν Δαυίδην έν
τους Εγγεδηνής διατρίβειν όροις. λαβών δε τρισχιλίους επιλέκτους
όπλίτας έπ' αυτόν ήπείγετο, και γενόμενος ού πόρρω τών τόπων
κ. -ν ν ν ς ν ν ν ν -- D ν ν --

δρά παρά την όδόν σπήλαιον βαθύ και κοίλον εις πολύ και μήκος
άνεργός και πλάτος, ένθα συνέβαινε τον Δαυίδην μετά τών τετρα
κοσίων κεκρύφθαι" έπειγόμενος ούν υπό τών κατά φύσιν εισεισιν
εις αυτό μόνος θεαθείς υπό τινος τών μετά Δαυίδου και φρά

-- D -- -- -ν

σαντος τού θεασαμένου πρός τόν έχθρόν αυτού παρά τού θεού
- ν -- ν Σ) --

καιρόν έχειν άμύνης και συμβουλεύοντος τού Σαούλου άπoτεμεϊν
την κεφαλήν και της πολλής άλης αυτόν άπαλλάξαι και ταλαιπω

ν ν -- α
ρίας, άναστάς άναίρει μεν τήν κροκύδα τού ιματίου μόνον ού Σα
ούλος άμπείχετο, μετανοήσας δ’ ευθύς ,ού δίκαιον, είπε, φονεύειν
ν α - ν D - η ν Ο ν - -- ν Σ Λ, ο
τόν αυτού δεσπότην, ουδέ τόν υπό τού θεού βασιλείας άξιωθέντα
και γάρ εΐ πονηρός ούτος εις ήμας, άλλ’ ούκ έμε δει τοιούτον είναι
προς αυτόν." τού δε Σαούλου τό σπήλαιον εκλιπό λθώρος αυτον του σε Σαουλου το σπηλαιον εκλιποντος προελώνων
ό Δαυίδης έκραγεν άκουσα τον Σαούλον άξιών, επιστραφέντος δε
τού βασιλέως προσκυνείτε αυτόν πεσών έπι πρόσωπον, ώς έθος,
και φησιν του πονηρούς, ώ βασιλεύ, και ψευδείς πλάττουσε δια
βολάς παρέχοντα δεί τάς άκοάς χαρίζεσθαι μεν εκείνος το πιστεύ
ειν αυτούς, εις δε τους φιλτάτους υπονοίας έχειν, άλλά τους έργους

§ 282 = 1 Reg. XXIV 1.

ROMSPELatZonaras I p. 116.
2 κακοθείσαν RO 4 ένγεδήνησ RO ένγηδηνησΜ έγγηδηνήσSP έγγιδη

νήσE inφαd Lat δ’Ε ήκον) ήλθον Ε απαγγέλοντεσSPE έντους
-6 όροις ηφαα montibus Lat 6 Εγγεδηνής, Dindorf έγγεδηνοϊσE ένγεδη
νοσ Ο έγγηδηνοϊσSP έγγηδηνήσS γηδηνούσΜ έγγιδίνησE δ

ει ούν Ε

επιλέκτους όπλίτας όπλίτασ επιλέκτουσ MSP όπλίτασE armatorum Lat

9 ανεωγόσεωi. Tas. 1 litt. S ένθεν Ε 10 “εισισιν RO φύσιν εισισιν
(σιν είσ i. Pas. 3 litt. m. 1) Ο 1

1 θεαθείς θεαθείσ δ
’

(δε Μ) MSPE *ύπό
τινος) ύφ’ ενόσΜ 1

3

έχειν εύρεϊν Ε 1
4 άλης άλλησ ROM αυτόν

ROMP και om. RO 1
5

αναίρει κα
ι

εκκρεϊ (ante ρεί4 litt. euan) Μ απο
τέμνει SPE αθροιηdit Lat μεν λάθρα Ε κροκύδα) πτέρυγα ΜSPEZon sum
miίαΐen Lat Σαούλος) ό σαούλοσMSP 16 αμπείχετο) αμπήχετο RO ήμ
πείχετο ή i ras. 2 P 1

7

αυτού ROMSP 1
8 πονηρός malignus casistat

Lat έμε ού δείtr. P 1
9

"εκλείποντοσ R0 έκλειπόντοσΜ προελθών Ε

προσελθών codd accedens Lat προελήλυθεZon 2
0

έκραγεν) έκραξεν SP αν
έκραγεν. E caclamauti Lat τόν om. Μ 22 ψευδείς ψευδέσι E ψευδέσι σε 1.

ras. m. rec. 8 23 δε δεί σε SP 24 εις δε τούς) (ει i. Pas. 1) Ο ει δε τούσ

Η τούσ δ
ε MSPLat ύπονοίας) δι’ ύπονοίασMSPLat
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σκοπείν τήν άπάντων διάθεσιν διαβολή μεν γάρ άπατά
ν

ιν την απαν ιάθεσιν διαβολή μέν γάρ άπατά, σαφής
- , ν ν ν ο ν ν D ο

δ’ άπόδειξις εύνοίας τα πραττόμενα και λόγος μέν έπ' άμφότερα
Σ ν ν ν ν ν. »η ν ς ο Σν ν

πέφυκεν άληθής τε και ψευδής, τά δε έργα γυμνήν ύπ’ όψει τήν
διάνοιαν τίθησιν. ίσθι τοίνυν έκ τούτων καλώς έχειν με πρός σε
και τόν σόν οίκον έμοί πιστεύσαι δει, και μή τους κατηγορούσινά
μήτε εις νούν έβαλόμην μήτε δύναται γενέσθαι προσθέμενον μετα
διώκειν τήν έμήν ψυχήν και μηδέν μήθ’ ήμέρας μήτε νυκτός έχειν

ΣΑ ν ν ν -ν

διά φροντίδος ή την έμήν άναίρεσιν, ήν άδικως μεταπορεύη, πώς
ν 2 ν. -- ν. - - ν »η Ο Σ - ν ν

γαρ οϋχι ψευδή περί έμού δόξαν ειληφας ώς άποκτεϊναι σε θέλον
ΣΑ - - --

τος; ή πώς ουκ άσεβείς εις τόν θεόν άνθρωπον τήμερον αυτώ τι
μωρήσαι δυνάμενον και παρά σού λαβείν δίκην και μή θελήσαντα

-ν -ν ν -ν ν ΣΑ

μηδέ τω καιρώ χρησάμενον, δνεϊ σοί κατ’ έμού περιέπεσεν ούκ άν
αυτός παρήκας, διαχρήσασθαι ποθών και νομίζων πολέμιον; ότε
γάρ σου την πτέρυγα του ιματίου άπέτεμον, τότε σου και την κε
5 φαλήν ήδυνάμην επιδείξας δε το βάκος δεν πιστεύειν παρείχεν.
άλλ’ εγώ μεν άπεσχόμην δικαίας άμύνης, φησί, σύ δεμίσος άδι
κον ούκ αιδή κατ' έμού τρέφων, ο θεός ταύτα δικάσειε και τον

εκατέρου τρόπον ήμών ελέγξειε" Σαούλος δε έπι τώ παραδόξω
τής σωτηρίας θαυμάσας και την τού νεανίσκου μετριότητα και φύ
σιν έκπλαγείς άνώμωξε" το δ’ αυτό κάκείνου ποιήσαντος αυτόν
είναι δίκαιον στένειν άπεκρίνατο ,σύ μέν γάρ, φησίν, άγαθών
αίτιος έμοί γέγονας, εγώ δε σοί συμφορών, επεδείξω δε σή
μερον τήν άρχαίων έχοντα σαυτόν δικαιοσύνην, οι τούς εχθρούς
έν έρημία λαβόντες σώζειν παρήγγελλον. πέπεισμαι δή νύν, ότι

§ 286 = 1 Reg. XXIV 10.

ROMSPELatZonaras I p. 116 sq.
1 διαβολή, διαβάσRO απατά, άπαντα RO multorum e

st Lat 2 δ
'

απόδειξισ (δ’ α i. Tas. ex άm. 1) Η απόδειξισ ισ ex ησSP λόγος) ό λόγοσ
RO λόγουσS επ' αμφοτέρων RO 3 ψεύδοσRO δ

’MSP υπ' έπ’ MSP

4 τίθησι MSAP* ίσθι) om.MSP considera Lat καλώς έχειν με ημαίis ego– sim Lat 5 έμοι) οι ημια mihi Lat ά μήτε άματ’ RO 6 προσθέμε
νον] ομr αρponis Lat μεταδιώκειν) διώκειν MSP 7 μηθέν SP 9 ουχί

om. MSP περί έμού δόξαν ψευδή tr. SP αποκτεινε R 1
0

εις om. ΜΟ
αυτώ ROMSP 1

2

καιρώ) καιρώ τούτω SP χρηισάμενον M όν
on. RO σοί) σ

ύ (s.οι) 8 1
3

αυτός] αυτόν RO αυτός παρήκας) κα
ι
ο αθiens

practerisses Lat και om. Μ νομίζον R 1
4

πτέρυγα) partem Lat απέτεμνον E

σου om. P fort.recte 1
5

έδυνάμην SP 16 άδικον ν ex σM 1
7 τρέ

φωνη Ε φέρων codd. habere Lat δ om. ΜSPE 18 δ
’ Ε 1
9 μ
ε

μετριό
τητα R 2

0

“ανοίμωξε RO 2
1

στένεν) ομη φemiίu Lat 2
2 * έμοι) μοι

MSP σήμερον και σήμερον SPE 23 αρχαίων, αρχαίαν Μ εκείνων αρχαίαν
SP priseorum Lat έχοντασ αυτόν M 2
4

δ
ή
,

νύν γούν Ε
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σοί τήν βασιλείαν ό θεός φυλάττει και περιμένει σε τό πάντων
τών Εβραίων κράτος, δός δέ μοι πίστες ενόρκους μή μου το γένος
εξαφανίσαι μηδ’ έμοί μνησικακούντα τούς έμούς έγγόνους άπολέσαι,
τηρήσαι δέ μοι και σώσαι τον οικον" όμόσας δε καθώς ήξίωκε
Δαυίδης Σαούλον μεν εις τήν ιδίαν άπέλυσε βασιλείαν, αυτός δε
μετά τών συν αυτώ εις τήν Μασθηρών άνέβη στενήν.
5. Αποθνήσκει δε κατά τούτον τον καιρόν και Σαμουήλος ό

προφήτης, άνήριού τής τυχούσης άπολαύων παρά τους Εβραίουςτι
μής ένεφάνισε γάρ τήν άρετήν αυτού και τήν τού πλήθους πρός
αυτόν εύνοιαν τό πένθος, ο επί πολύν χρόνον ό λαός ήγετο, και ή
περί την ταφήν αυτού και τήν τών νομιζομένων άναπλήρωσιν φιλο
τιμία τε και σπουδή, θάπτουσε γάρ αυτόν έντή πατρίδ Αρμεθά
και επί πολλάς πάνυ ήμέρας έκλαυσαν, ού κοινόν τούτο πάσχοντες
ώς έπ’ άλλοτρίου τελευτή, ώς οικείον δ’ έκαστος ίδιον ποθών.
έγένετο δ’ άνήρ δίκαιος και χρηστός τήν φύσιν και διά τούτο μά
λιστα φίλος τω θεώ, ήρξε δε και προέστη τού λαού μετά την
Ηλεί τού άρχιερέως τελευτήν μόνος μεν έτη δώδεκα, μετά δε Σα
ούλου του βασιλέως δέκα πρός τους όκτώ. και τά μεν περι Σαμου
ήλον ούτω πέρας έσχεν.
6. Hν δέ τις τών Ζίφηνών έκ πόλεως Εμμάν πλούσιος και

πολυθρέμματος τρισχιλίων μέν γάρ αυτώ ποίμνη προβάτων ενέ
μετο, χιλίων δ’ αιγών. ταύτα Δαυίδης άσινή τηρείν τε και άβλαβή
παρήγγελλε τους συν αυτώ και μήτε υπό επιθυμίας μήτε ύπό έν
δείας μήτε υπό τής έρημίας και τού δύνασθαι λανθάνειν κατα

§ 291 = 1 Reg. XXIV 21.

ROMSPELat ExcPetrescZonaras I p. 117.
1 *ό θεόστην βασιλείαν tr. P 2 δέ δήMSPE 3 μηδ’ έμοι] μη δέ

μοι Μμηδ’ εμού RO μνησικακούντοσRO έμούς om. Μ έκγόνουσMSP
απολέσαι) εξαπολέσαι SP 4 μοι] μου Ε fort. recte ήξίωκε ήξίωσε

coni. poposcerat Lat 6 * Μασθηρών) massepha Lat *στενήν) angustias

Lat στενήν on. RO “αποθνήσκει on. RO 7 *κατά τούτον) κατ’ αυτόν
ROM hoc (tempore) Lat 8 απολαύων απολάβων RO απολαύσασ SP ημι
habucrat Lat τιμής τιμήσ άλλ’ MSP 12 Αρμεθά αρμαθά MSP harmata
Lat 13 ου κοινόν ούχοιον P 14 ώς) ώσ εισMSP ίδιον om. M et ut
uid. Lat ποθών παθών Μ 17 μήλι MSP ήel Lat * Σαούλου του
σαούλου MSP 18 Σαμουήλον σαμουήλου BSP τού σαμουήλου Ο 19 ούτω
ούτωσ Ο τούτο SP τούτο τό Μ μίμsmodi Lat 20 ήν incip. Εχο ζηφί
νων RO έμμά MSPExc ammon Lat 21 αυτώI Coccei αυτού codd. Ε
22 δε SPEχο 23 παρήγγελλε SP παρήγγελλε (ελλ. corr, ex ελε) R παρήγ
γελεΜΕ 24 λανθάνην Exc καταβλάπτειν ή καταβλάπτειν RO
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βλάπτειν, τούτων δ’ άπάντων επάνω τίθεσθαι το μηδέν” άδικεΐν
και το τών άλλοτρίων άπτεσθαι δεινόν ήγεσθαι και πρόσαντες
τώ θεώ. ταύτα δ’ έδίδασκεν αυτούς οιόμενος άνθρώπω χαρίζεσθαι
άγαθώ και ταύτης τυγχάνειν άξιω της προνοίας, ήν δε Νάβαλος,
τούτο γάρ είχεν όνομα, σκληρός και πονηρός τους επιτηδεύμασιν
έκ κυνικής άσκήσεως πεποιημένος τόν βίον, γυναικός δ’ άγαθής
και σώφρονος και το είδος ωραίας λελαχώς προς ούν τον Νάβα
λον τούτον καθ' όν έκερε τά πρόβατα καιρόν πέμψας δ Δαυίδης
άνδρας δέκα τών συν αυτώ διά τούτων αυτόν άσπάζεται και συνεύ
χεται τούτο ποιείν έπ’ έτη πολλά παρασχεϊν δε εξ ών δυνατός
έστιν αυτώ παρεκάλει μαθόντα παρά των ποιμένων, ότι μηδέν
αυτούς ήδίκησαν, άλλά φύλακες αυτών τε και τών ποιμνίων γεγό
νασι πολύν έν τη ερήμω διατρίβοντες ήδη χρόνον μετανοήσει δ'
ουδέν Δαυίδη παρασχόμενος, ταύτα δε τών πεμφθέντων διακονη
σάντων πρός τόν Νάβαλον άπανθρώπως σφόδρα και σκληρώς απήν
τησεν έρωτήσας γάρ αυτούς, τις έστι Δαυίδης, ώς τον υιόν ήκου
σεν Ιεσσαίου, νύν άρα, είπε, μέγα φρονούσιν έφ’ αυτούς οι δρα
πέται και σεμνύνονται τους δεσπότας καταλιπόντες" δργίζεται
δ’ αυτών φρασάντων ό Δαυίδης και τετρακοσίους μεν ώπλισμένους
αυτώ κελεύσας έπεσθαι, διακοσίους δε φύλακας των σκευών κατα
λιπών, ήδη γάρ είχεν εξακοσίους, έπι τόν Νάβαλον έβάδιζεν όμό
σας εκείνη τή νυκτί τόνοίκον αυτού και την κτήσιν όλην άφανίσειν
ού γάρ άχθεσθαι μόνον ότι γέγονεν άχάριστος επ’ αυτούς μηδέν
έπαδούς πολλή φιλανθρωπία προς αυτόν χρησαμένος, άλλ’ ότι

§ 296 = 1 Reg. XXV 3.

ROMSPELatExcPetresc Zonaras I p. 117.
1 μηδέν" μηδέν codd. Lat μηδένα Exc 2 δεινόν ήγεσθαι on. RO

4 Νάβαλος) ό νάβαλοσSPE mabal Lat 5 είχε Exc 6 δ’ om. ROMEExc
7 είδος] ήθοσExc ώραίας ROZon σπουδαίασ ΜSPEExe eatmia Lat

λελαχώς λελογχώσMSPEExc τόνάβαλον Εχα 8 καιρόν τά πρόβατα tr
.

Εχο

9 και έπεύχεται Ε 1
1

μαθόντα) ExcBekker μαθόντι codd. ποιμαίνων Ο

μηδέν αυτούς) nihil et
s

αιφuando Lat 1
2

ήδίκησαν ROLat ήδικήσαμεν MS
ήδηκήσαμεν ΡΕχο ποιμνήων Exc γεγόνασι] ROLat γεγόναμεν MSPExc

1
3 διατρίβοντες) φανίter habitassent Lat μετανοήσει – παρασχόμενος ο
ι

φuία mon eum paeniferet sί φuid dauid sua largilate praeberet Lat μετα
νοήσειν SP 14 παρασχόμενον Dindorf 1

7 ιεσαίου SP" είπεν SP
«μέγα φρονούσαν μεγαλοφρονούσιν ROMExc μαίde superbiunt Lat έπ’ αυ
τούσRO επ’ αυτούσMExc έφ' εαυτούσSP έφ' εαυτούσE in senet psis Lat

1
8 τους ο
ι

τούσSP καταλειπόντεσει ex ι corr. M καταλείποντεσ Εχο
19 δ

ε Ρ 2
0

διακοσίους) χ' Exc 2
1 ήδη- εξακοσίους om. Lat 22 αφα

νίσαι E car terminare Lat 2
3 έπ’ αυτούς om. Lat επ’ εισ MSPExc
24χρηισαμένοισΜ χρησάμενος ROP" χρησαμένουσSP”
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300

301

302

303

304

και προσεβλασφήμησε και κακώς είπε μηδέν υπ' αυτών λελυπη
μένος.

7. Δούλου δέ τινος τών τά ποίμνια φυλασσόντων τά τού Να
βάλου πρός τήν δέσποιναν μεν εαυτού γυναίκα δ’ εκείνου κατει
πόντος, ότι πέμψας ό Δαυίδης αυτής πρός τόν άνδρα μηδενός
τύχοι των μετρίων, άλλά και προσυβρισθείη βλασφημίας δειναΐς
πάση περί αυτούς προνοία και φυλακή των ποιμνίων χρησάμενος,

γέγονε δε τούτο έπι κακώ τώ τού δεσπότου και ταύτ’ εκείνου φή
σαντος Αβιγαία, προσηγορεύετο γάρ ούτως, επισάξασα τους όνους
και πληρώσασα παντοίων ξενίων και μηδέν ειπούσα τάνδρι, υπό
γάρ μέθης άναίσθητος ήν, επορεύετο πρός Δαυίδην καταβαινούση
δε τα στενά του όρους απήντησε Δαυίδης μετά τών τετρακοσίων
έπι Νάβαλον ερχόμενος, θεασαμένη δ’ αυτόν ή γυνή κατεπήδησε
και πεσούσα έπι πρόσωπον προσεκύνησε και τών μέν Ναβάλου λό
γων έδείτο μή μνημονεύειν (ού γάρ άγνοείν] αυτόν όμοιον όντα τώ
όνόματι, Νάβαλος γάρ κατά τήν Εβραίων γλώτταν άφροσύνην δη
λοι, αυτή δ’ άπελογείτο μή θεάσασθαι τους πεμφθέντας ύπ’ αυ
τού ,διό συγγινωσκέ μου, φησί, και τώ θεώ χάριν έχε κωλύοντί
σε μιανθήναι άνθρωπίνω αίματι μένοντα γάρ σε καθαρόν εκείνος
αυτός έκδικήσει παρά των πονηρών" ά γάρ έκδέχεται κακά Νάβαλον
ταύτα και ταις τών εχθρών σου κεφαλαίς έμπέσοι. γενού δε εύ
μενής μου κρίνας άξίαν τού παρ' έμού ταύτα δεξασθαι, και τον
θυμόν καί τήν όργήν τήν έπι τόν άνδρα μου και τον οίκον αυτού
εις τήν έμήν τιμήν άφες" πρέπει γάρ ήμέρω σου και φιλανθρώπω

§ 300 = 1 Reg. XXV 14.

ROMSPELat ExcPetrescZonaras I p. 117 sq.
4 εαυτού αυτού MSPExc δε Exc 5 δ om. Εχο Δαυίδης δάδ Exc
7 χρηισάμενοσ M 8 γέγονε, γεγονένα MSPExc et fort. Lat έπι έπι

τώ (τώ inser. m.1 Ρ) MSPExc τώ τού δεσπότου) τώ, δεσπότη RO domini sui
et psius Lat δεσπότου και αυτής ταύτ’ coni. 9 Αβιγαία) ή αβγαία Ε
αθήρια Lat προσηγορεύετο γάρ ούτως προσηγεν ούτωσRO, om. Lat επι
σάξασα έπεισάξασα γάρ (ει corr, exι Β) RO ευθέωσ επισάξασα SP eiciens Lat

10 και] και I και R πληρωθείσα 8.n rec. Ο 11 ανέσθητοσExc * κατα
βαίνουσι RO 12 τών om.ΜSPEχο τετρακοσίων τρακοσίων Οι 14 *προσ
εκύνει MSPExc Ναβάλου) ναβούλου Ε 15 ου γαρ αγνοείν on ROELat
αυτόν–16 όνόματι όντοσ κατά το όνομα Ε ημι μtique mabal recte μο

caretur Lat όμοιων όντων coni. 16 *γάρι δε MSPEχο την τήν τών Exc
* αφροσύνη RO 17 αύτη Μ 19 άνθρωπίω Ρ 20 τών τών τών. Ο
21 έμπέσοι) συμπέσοι RO συμπεσεϊ Μ συμπέσει Exc euemiant Lat

22 αξίαν) άξιον MExc αξίαν τού άξιον το Cocceji

10

15
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τυγχάνειν, και ταύτα μέλλοντα βασιλεύειν" δ δε τά δώρα δεξιά
μενος ,άλλά σε, φησί, ώγύναι, θεός ευμενής ήγαγε πρός ήμάς
τήμερον ούγάρ άν την επερχομένην ήμέραν είδες, έμού τον οίκον
τον Ναβάλου διά τήσδε τής νυκτός όμόσαντος άπολέσαι και μηδένα
ύμών άπολείψειν άπό άνδρός έως τετραπόδου πονηρού και άχα
ρίστου πρός έμε και τούς έμούς εταίρους γενομένου, νύν δε φθά
σασα προέλαβες καταμειλίξασθαί μου τον θυμόν κηδομένου σου
θεού, άλλά Νάβαλος μεν κάν άφεθή διά σε νυν της τιμωρίας οϋ
φεύξεται τήν δίκην, άλλ’ ό τρόπος αυτόν άπολεί λαβών αιτίαν
άλλην."
8. Ταύτ’ ειπών άπολύει την γυναίκα ή δ' εις τόν οίκον έλ

θούσα και καταλαβούσα τον άνδρα μετά πολλών ευωχούμενον και
κεκαρωμένον ήδη τότε μεν ουδέν τών γεγενημένων διεσάφει, τή δε
επιούση νήφoντι άπαντα δηλώσασα παρεθήναι και πάν αυτώ νε
κρωθήναι τό σώμα υπό τών λόγων και τής έπ’ αυτούς λύπης έποί
ησε και δέκα ού πλείους επιζήσας ήμέρας τον βίον κατέστρεψεν
δ Νάβαλος. άκούσας δ’ αυτού την τελευτήν ό Δαυίδης έκδικηθή
ναι μεν αυτόν υπό τού θεού καλώς έλεγεν αποθανείν γάρ Νάβα
λον υπό της ιδίας πονηρίας και δούναι δίκην αυτώ καθαράν έχοντι
τήν δεξιάν έγνω δε και τότε τους πονηρούς έλαυνoμένους υπό
τού θεού μηδενός τών έν άνθρώπους υπερορώντος, διδόντος δε τους
μεν άγαθους τά όμοια, τους δε πονηρούς όξείαν επιφέροντος την
ποινήν πέμψας δ’ αυτού πρός τήν γυναίκα συνοικήσουσαν και
γαμηθησομένην έκάλει προς αυτόν, ή δε άναξία μεν είναι και πο
δών άψασθαι τών εκείνου προς τους παρόντας έλεγεν, όμως δε
μετά πάσης τής θεραπείας ήκε και συνώκησε μεν αυτώ ταύτην

§ 305 = 1 Reg. XXV 32.

ROMSPELat ExcPetresc Zonaras I p. 118.
2 γύναι γύνε Μ θεός ό θεόσO 3 άν on. RO et fort. Lat 4 τόν

Ναβάλου) ναβάλου Exc 5 έως τετραπόδoυ on MSPLatExc 7 καταμει
λίξασθαι και μειλίξασθαι RO καταμειλήξασθαι Exc 8 θεού τού θεού MSPEχο
αφεθή η i. Tas. 2–3 litt. Η αφέθη Eχο νύν διά σε tr. Μ νύν om.

Εκο 11 δ' δε MP δεSEExc 13 δ’ MSPExc 14 πάντα. Ε αυτώ] έν
αυτώMSPExc 15 "έποίησε-16 ήμέρας] εποίησεν έπιζήσασ δε δέκα ού πλεί
ουσ ήμέρασ ΕΧα 18 αυτόν, αυτόν RMSP, om. Ο υπό τού θεού καλώσ

αυτόν tr. M 21 μηδενός coni. και μηδενόσ codd. Lat υπερορώντα δι
δόντα δε MSPExc 22 οξείαν αξίαν MSExc digma Lat επιφέροντα MSP
Εχο 23 ποινήν fin. Εχο 24 *εκάλε) καλεί MSP αυτόν, αυτόν ROMSP"
εαυτόν E, post αυτόν in M 1-3 litt, siue notae, quas non explicati κάνα
ξίαν SP 25 * όμως όμοίωσRO 26 θεραπείας) ιδίασ θεραπείασE αρ
paratu proprio Lat * συνοίκησε MS" μεν οn. Ε
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λαβούσα τήν τιμήν και διά τό τόν τρόπον σώφρονα είναι και δί
309 καιον, τυχούσα δ’ αυτής και διά τό κάλλος, είχε δε Δαυίδης γυναίκα
πρότερον, ήν εξ Αβισάρου πόλεως έγημε" Μελχάν δε τήν Σαούλου
τού βασιλέως θυγατέρα τήν γενομένην τού Δαυίδου γυναίκα όπα
τήρτώ Φελτίω υιώ Λίσου συνέζευξεν έκ πόλεως όντι Γεθλάς. 5

310 9. Μετά ταύτά τινες έλθόντες τών Ζίφηνών απήγγειλαν τώ
Σαούλω, ώς είη πάλιν ό Δαυίδης έντή χώρα αυτών και δύνανται
συλλαβείν αυτόν βουλομένω συνεργήσα. δ δε μετά τρισχιλίων
όπλιτών έβάδιζεν έπ’ αυτόν και νυκτός επελθούσης έστρατοπέδευ

311 σεν επί τινι τόπω Σίκελλα λεγομένω. Δαυίδης δε άκούσας τόν 10
Σαούλον έπ' αυτόν ήκοντα πέμψας κατασκόπους έκέλευσε δηλούν
αυτώ, πού τής χώρας Σαούλος ήδη προεληλύθοι, τών δ’ έν Σίκελλα
φρασάντων διανυκτερεύειν διαλαθών τους ιδίους εις τό τού Σαού
λου στρατόπεδον παραγίνεται επαγόμενος τον έκ τής άδελφής αύ

312 τού Σαρουίας Αβισαίον και Αβιμέλεχον τόν Χετταίον, τού δε 15
Σαούλου κοιμωμένου και περί αυτόν έν κύκλω τών οπλιτών και
τού στρατηγού Αβενήρου κειμένων, ό Δαυίδης εισελθών εις το στρα
τόπεδον τό τού βασιλέως ούτ’ αυτός άναιρεί τον Σαούλον έπεγνούς
αυτού την κοίτην εκ του δόρατος, τούτο γάρ αυτώ παρεπεπήγε,

ούτε τον Αβισαίον βουλόμενον φονεύσαι και προς τούτο ώρμηκότα 20
ειασεν, άλλά τόν υπό τού θεού κεχειροτονημένον βασιλέα φήσας
είναι δεινόν άποκτεϊναι κάν ή πονηρός, ήξεν γαρ αυτό παρά του

313 δόντος τήν άρχήν συνχρόνω την δίκην, επέσχε τής όρμής, σύμ

§ 309 = 1 Reg. XXV 43.

ROMSPELatZonaras I p. 118.
1 τό) 8. R, om. MSP et fort. Lat είναι] όντα MSP et fort. Lat

2 τυχούσαν ΜS δ’ αυτής ταύτησSP 3 Αβισάρου) εθισαν Ιαι Μελχάν
ηelchol Lat 4 γεναμένην RO 5 Φελτίω υιώ Λίσου) /alti selae filio Lat
φελτίου ύιών λισώ Μ φελτίου υΐώ (υιών S) ελεσού (ελεσού Ρε) SP Γεθλάς)

φοίiath Lat 6 * μετά om. RO *ζηφίνων RO τώ: om. Ε 7 «εί ήν RO
δ om. ΜSPE δύναται Ρα 9 *έστρατοπέδευσεν) έστρατοπέδευσεν. Ο

έπεστρατοπέδευσεν ΒΜ 10 επί ένΕ in Lat *τιν τόπω on. RO Σ.
κελλα) σεκέλλα Μ σεκελλά SP σάκελλα E stoela Lat * λεγομένων λεγομένω
είναι RO δ’ MSP 11 αυτόν ό ex ώ, corr.S 12 ήδη s.m. 1 R 12 προ

εληλύθοι) προσεληλύθοι RO προσεληλύθει MSP γρ προε: marg. m. 1 Μ
13 Σικελλα) σεκέλλαΜ σεκελάSP stocία Lat 13 διανυκτερεύει MSPE δια
λαθών και λαθών Ε *εις) και εισMSP 15 Σαρουίας) άρουίασRO sari
μtae Lat *Αβισαίον αθcssa Lat *Αβιμέλεχον) αχιμέλεχον MSPLat
*Χετταίον] αθίhitheum Lat 16 *και περίl circa Lat 17 αβεννήρου SPE
αύenner Lat 18 τόν om. Ε 19 παραπεπήγει MSP - 20 *Αβισαίον αθcssa
Lat *όρμηκότα Μ
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βολον δε τού κτείναι δυνηθεις άποσχέσθαι λαβών αυτού τό δόρυ
και τον φακόν τού ύδατος, δς ήν παρ’ αυτό κείμενος τώ, Σαούλω,
μηδενός αισθομένου τών εν τώ στρατοπέδω πάντων δε κατακοι
μωμένων εξήλθεν, άδεώς πάντ’ εργασάμενος, όσα και του καιρού
δόντος αυτώ και τής τόλμης διέθηκε τους τού βασιλέως, διαβάς
δε τόν χείμαρρον και έπι τήν κορυφήν άνελθών τού όρους, όθεν
έμελλεν εξάκουστος είναι, έμβoήσας τους στρατιώτας τού Σαούλου
και τώ στρατηγώ Αβενήρω διανέστησαν αυτόν άπό τού ύπνου τού
τόν τε έφώνει και τόν λαόν. έπακούσαντος δε τού στρατηγού και
τίς ό καλέσας αυτόν έστιν έρoμένου Δαυίδης είπεν ,εγώ, πας μεν
Ιεσσαίου, φυγάς δε υμέτερος, άλλά τι δήποτε μέγας τε ών και
τήν πρώτην έχων παρά τω βασιλεί τιμήν ούτως άμελώς το τού
δεσπότου φυλάσσεις σώμα, και ύπνος ήδίων έστί σοι τής τούτου
σωτηρίας και προνοίας, θανάτου γάρ άξια ταύτα και τιμωρίας, οι
γε μικρόν έμπροσθεν εισελθόντας τινάς ύμών εις το στρατόπεδον
ουκ ένοήσατε, ζήτησαν ούν το δόρυ του βασιλέως και τον φακών
τού ύδατος και μαθήση, πηλίκονύμάς έλαθε κακόν εντός γενόμενον."
Σαούλος δε γνωρίσας τήν τού Δαυίδου φωνήν και μαθών, ότι λα
βών αυτόν έκδοτον υπό τού ύπνου και τής τών φυλασσόντων άμε
λείας ούκ άπέκτεινεν, άλλ’ έφείσατο δικαίως αν αυτόν άνελών,

χάριν έχειν αυτώ τής σωτηρίας έλεγε και παρεκάλει θαρρούντα και
μηδέν έτι πείσεσθαι δεινόν έξ

ι

αυτού φοβούμενον άναχωρείν έπι τά

οικεία πεπείσθαι γάρ, ότι μηδ’ αυτόν ούτως άγαπήσειεν, ώς ύπ’

§ 313 = 1 Reg. XXVI 12.

ROMSPELatZonaras I p. 118 sq.

1 αποσχέσθαι) απέχεσθαι ROM 2 δς ή
ν

παρ' αυτώ κείμενος δσήν
(ήν Ρ”) παρ' αυτώ κείμενοσ κοιμωμένω IP δσ ήν παρ' αυτώ κείμενοσ κοιμω
μένω παρέκειτο κοιμωμένωι 8(2) δσ κοιμωμένω παρέκειτο Μαρpositun dor
mienti saul Lat παρ' αυτώ κείμενον E 4 πάντ" πάντ’ άν coni. πάντα – 5

βασιλέως) ομη omnia facere φοίuisset quae e
t psum tempus offerret et contra

regen digma praesumptio suaderet Lat εργαζόμενοσ Ο 5 διέθηκε τούς)
κε τουσ euan. Μ 6 *ανελθών) θών euan. M 7 έξάκουστος είναι έξακου
σθήσεσθαι Μ αμdiri Lat *έμβoήσας βοήσασ RO clamans Lat 8 αβεν
νήρω ROPELat αυτόν από] RO αυτούσέκ MSPELat τούτόν τε έφώνει
τούτον τή φωνή coni. 9 τε) enim Lat 10 *ό καλέσας) ό κα Ι. Fas. R

*έρωμένου RO 1
1

ιεσαίου 8
,

1
3

ήδίων) ήδίων (sic) ΜήδοσRO 14 και
om. Lat ταύτα άξια tr. MSP 1

5

ύμών) μestro Lat ήμών MSP, om. Ε

στρατόπεδον στρατόπεδον έπι τον βασιλέα και πάντασ τουσ άλλουσ MSPLat
στρατόπεδον έπι τόν βασιλέα Ε 18 τού om, SPE ότι) ώσE 20 ναυ
τον 8.1 R 22 αναχωρήσειν E 23 αυτόν, αυτόν Bekker senetipsun Lat
ώς δσ RO ύπ’ εκείνου) α λαμίd saul Lat

314

315

316

317



74 ΑΝΤΙΟ. ΠΟΙΟ. VI 317-322 (XIII 9. 10)

εκείνου στέργεται δς τόνμέν φυλάττειν αυτόν δυνάμενον και πολλά
δείγματα τής εύνοιας παρεσχημένoν έλαύνοι και τοσούτον εν φυγή
χρόνον και τας περί τήν ψυχήν άγωνίας ήνάγκασε ζήσαι φίλων
και συγγενών έρημον αυτός δ' ού παύεται υπ' αυτού σωζόμενος,

318 Ιουδε τήν ψυχήν) φανερώς άπολλυμένην λαμβάνων. δ δε Δαυίδης 5
πέμψαντα άπολαβείν έκέλευσε το δόρυ και τον φακόν τού ύδατος
έπειπών, Ιώς ό θεός έκατέρω τής ιδίας φύσεως και τών κατ'
αυτήν πεπραγμένων έσται δικαστής, ός ότι και κατά την παρούσαν
ήμέραν άποκτειναι σε δυνηθείς άπεσχόμην οίδε."

319 10. Και Σαούλος μέν δεύτερον διαφυγών τάς Δαυίδου χείρας 10
εις τά βασίλεια και την οικείαν άπηλλάσσετο, φοβηθείς δε Δαυί
δης, μή μένων αυτόθι συλληφθή υπό τού Σαούλου, συμφέρεινέκρι
νεν εις τήν Παλαιστίνην άναβάς διατρίβειν έν αυτή, και μετά τών
εξακοσίων, οι περί αυτόν ήσαν παραγίνεται προς Αγχουν τον Γιτ

320 της βασιλέα μία δ’ ήν αύτη των πέντε πόλεων, δεξαμένου δ' 15
αυτόν του βασιλέως σύν τους άνδράση και δόντος οικητήριον έχων
άμα και τάς δύο γυναίκας Αχμάν και Αβιγαίαν διήγεν έντή Γίττη.
Σαούλω δε ταύτ’ άκούσαντε λόγος ουκέτ’ ήν πέμπεν έπ' αυτόν ή
βαδίζειν δις γάρ ήδη κινδυνεύσαι παρά μικρών έπ’ εκείνω γενό

321 μενον συλλαβείν αυτόν σπουδάσαντα. Δαυίδη δ’ ουκ έδοξεν έντή 20
πόλει τών Γιττών μένειν, άλλ’ έδεήθη τού βασιλέως αυτών, ν'
επειδή φιλανθρώπως αυτόν υπεδέξατο και τούτο χαρίσηται, τόπον
τινά τής χώρας δούς αυτώ πρός κατοίκησιν αδείσθαι γάρ διατρί

322 βων έντή πόλει βαρύς αυτώ και φορτικός είναι δίδωσι δε Αγ
χούς αυτώ κώμην τινά Σέκελλαν καλουμένην, ήν βασιλεύσας δ Δαυ- 25

'S 317 = 1 Reg. XXVI 21.

ROMSPELatZonaras I p. 119. Stephanus Byz. 8. Σέκελλα.
1 δς) ώσRO et accusans se psum ημία Lat 4 παύεται παύεται πολλάκις

MSPLat 5 ουδε –λαμβάνων sed eius animam αφerte desideraret αμβerre Lat
ούδε την ψυχήν on. RO άπολλύμενον R0 ό δε Δαυίδης) δαυίδησ δε Ε
7 *έπειπών) ειπών RO dicens Lat ώς on. ROELat φύσεως) μοίμη

tatis Lat 8 δς) ώσRO 11 οικίαν (ί ex είcorr. R) ROSP 12 Σαούλου συμ
φέρειν' ου s. 1, συμ i ras. 1-2 litt. Η σαούλου τούτο συμφέρειν SP συμφέ
ρειν έκρινεν συμφέρειν Ο decreuit Lat 13 αναβάς) αρεοειαστο Lat κατα
βάς coni. 14 άγχούσE tachin Lat γέττησ SPγήττησE geth Lat
16 άνθράσιν MSP" 17 αχμάν RO achinan Lat άβγαίαν RO αθίγραη
Lat τή om. ΜΕ γήττη Ε φeth Lat 18 ταύτα S* πέμπειν) μt αμε
miίteret Lat 21 τών Γιττών) φeth Lat 23 πρός εισ Ε πρός κατοί
κησιν μοί ομη suis degere φοίuisset Lat 24 βαρύσ ex βάροσ siue βάρουσ
corr. Μ δ’ MSP Aγχούς rea Lat 25 Σέκελλαν σικελλάν Ρ σικελλανΟ
σεκέλλαν ME siecla Lat
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1Ο

ίδης άγαπών ίδιον κτήμα έτίμησεν είναι και οι παίδες αυτού, αλλά
περί μεν τούτων έν άλλους δηλώσομεν" δ δε χρόνος, δν κατώκησε
Δαυίδης έν Σεκέλλα τής Παλαιστίνης, έγένετο μήνες τέσσαρες πρός
τας είκοσιν ήμέρας, επερχόμενος δε λάθρα τους πλησιoχώρος
τών Παλαιστίνων Σερρίτας και Αμαληκίτας διήρπαζεν αυτών τήν
χώραν και λείαν πολλήν κτηνών και καμήλων λαμβάνων υπέστρε
φεν, άνθρώπων γάρ άπείχετο δεδώς μή καταμηνύσωσιν αυτόν
πρός Αγχουν τον βασιλέα, τό μέντοιγε τής λείας μέρος αυτώ δω
ρεάν έπεμπε, τού δε βασιλέως πυθομένου, τίσιν έπιθέμενος την
λείαν άπήλασες τους πρός τόν νότον τών Ιουδαίων τετραμμένους
και έντή πεδιάδι κατοικούσιν ειπών πείθει τον Αγχούν φρονήσαι
ούτως ήλπισε γάρ ούτος, ότι Δαυίδης έμίσησε τό ίδιον έθνος,
και δούλον έξειν παρ’ όν ζή, χρόνον έν τους αυτού καταμένονται
XIV. 1. Κατά δε τόν αυτόν καιρόν τών Παλαιστίνων έπι

τους Ισραηλίτας στρατεύειν διεγνωκότων και περιπεμψάντων προς
τούς συμμάχους άπαντας, να παρώσιν αυτούς εις τον πόλεμον
εις Pεγάν, ένθεν έμελλον άθροισθέντες έξορμάν έπι τους Εβραί
ους, ό τών Γιττών βασιλεύς Αγχούς συμμαχήσαι τόν Δαυίδην
αυτώ μετά τών ιδίων όπλιτών έκέλευσε τού δε προθύμως ύπο
σχομένου και φήσαντος παραστήναι καιρόν, εν ώ τήν άμοιβήν
αυτώ τής ευεργεσίας και της ξενίας αποδώσει, ποιήσειν αυτόν
και φύλακα τού σώματος μετά τήν νίκην και τούς άγώνας τούς
πρός τούς πολεμίους κατά νουν χωρήσαντας αυτούς επηγγείλατο,

§ 322 = 1 Reg. XXVII 6.

ROMSPELatZonaras I p. 119.
1 ίδιον – είναι ηuasi possessionem propriam honorarent Lat 2 δηλώ

σωμεν ω ex o corr. M 3 Σεκέλλα) ε ex corr. Ο σεκελάS σκέλλα Μ σικελλά
P sίcela Lat 4 είκοσι SP1 5 διήρπαζενε ex o corr. M 8 Αγχούν
om. Lat 9 επιτιθέμενοσ MSP 10 λείαν βασιλείαν Μ απήλασεν. ΟSP
νώτον Ο 11 Αγχουν αγχίνην SP regi Lat φρονήσαι ούτως on Lat 12 ήλ

-- έμίσησε
πισε γάρ ούτος on. RO εμίσησε επολέμησε M 14 i. marg. XY Lat
16 παρώσιν συμπαρώσιν MSP adessent Lat 17 Pεγάν βγάν. Ο βεγγάν MS
βέγγαν P rella Lat ένθεν) όθεν MSP μti Lat 18 φeth Lat Aγχους
αγχoύσησ Μ άγχίσησ SP αnchus sίue tachin Lat συμμαχήσαι συμμαχήσει
ROSPE συμμαχήσον et duae litterae euanidae M 19 έκέλευσε έκέλευε Ε επί
τούσ έβραίουσ ήξίου MSPLat 20 ενώ –23 αυτούς η ημo eius beneficis
responderet et susceptionis nunus easolucret, promisit rea custodem corports
post uictoriam et belli certamina cum se esse facturum Lat 21 αποδώσει,

ποιήσειν αυτόν και coni. ex Lat αποδώσειν αυτόν και RO αποδώσειν και
ποιήσειν αυτόν. Μ' αυτόν αποδώσειν και ποιήσειν αυτόν SP 22 τού αγώνος
τού πρός ed. pr. 23χωρήσαντοσMSP
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327

328

329

330

τής τιμής και πίστεως υποσχέσει το πρόθυμον αυτού μάλλον
αύξων.

2. Έτυχε δε Σαούλος ότών Εβραίων βασιλεύς τούς μάντεις
και τούς έγγαστριμύθους και πάσαν τήν τοιαύτην τέχνην έκ τής
χώρας έκβεβληκώς έξω τών προφητών. άκούσας δε τους Παλαι
στίνους ήδη παρόντας και έγγιστα Σούνης πόλεως εν τώ πεδίω
έστρατοπεδευκότας έξώρμησεν έπ’ αυτούς μετά τής δυνάμεως, και
παραγενόμενος πρός όρει τινι Γελβουε καλουμένω βάλλεται στρα
τόπεδον άντικρύ τών πολεμίων, ταράττει δ’ αυτόν ούχ ώς έτυχεν
ή των εχθρών δύναμις πολλή τε ούσα και της οικείας κρείττων
υπονοουμένη, και τον θεόν διά τών προφητών έρωτά περί τής
μάχης και τού περί ταύτην έσομένου τέλους προειπείν, ουκ άπο
κρινομένου δε τού θεού έτι μάλλον δ Σαούλος κατέδεισε και την
ψυχήν άνέπεσε, τό κακόν οιον είκός ού παρόντος αυτώ κατά χείρα
τού θείου προορώμενος, ζητηθήναι δ’ αυτώ κελεύει γύναιόν τι
τών έγγαστριμύθων και τών τεθνήκότων ψυχάς έκκαλουμένων ώς
ούτως γνωσομένω, που χωρείν αυτώ μέλλει τα πράγματα, το γάρ
τών έγγαστριμύθων γένος άνάγοντάς τών νεκρών ψυχάς δι' αυτών
προλέγει τους δεομένος τά άποβησόμενα μηνυθέντος δ’ αυτώ
παρά τινος τών οικετών είναι τι γύναιον τοιούτον έν πόλει Δα
ρω, λαθών πάντας τούς έν τώ στρατοπέδω και μετεκδύς τήν
βασιλικήν έσθήτα δύο παραλαβών οικέτας, ούς ήδει πιστοτάτους

§ 326 = 1 Reg. XXVIII 2.

ROMSPELatExcPetresc Zonaras Ip.119. Stephanus Byz. 8. Δώρος
1 τής) τή τήσSP τή coni. 3 incip. Εχο σαύουλοσ Εχο βασιλεύσ

τών εβραίων tr. Εχο μάντεις μέν μάντεισ SP 4 ένγαστριμύθουσ RM
6 Σούνης) 5οnan Lat πεδίων στρατοπεδίω RO πεδίω κειμένησ SPExcLat
πεδίω κειμένη M 8 Γελβουε) φθίμοe Lat βάλλεται -9 πολεμίων om. Lat
9 άντικρυσ RO 10 *ή) δόντα ή MSPExcLat πολλή – 11 ύπονοου

μένη dum esset eωereitus eorum poior et multo mellor Lat πολλή πολ
λήν Μι οικείας] αιτίασ RO 11 έρωτά ήρώτα MSPEExc *περί om.
RO 12 περί ταύτησ RO αποκρινομένου) ROEExcZon αποκριναμένου MSP
13 εκατέδεισεν SP"Εχο 14 ανέπεσε κατέπεσε MSPExc ού) ού τούΟ

15 θείου) θεού MSPExc deum Lat αυτώ codd. Ε 16 -ένγαστριμύ
θων Η. τών) τάσ τών MSPExc τάς coni. έκκαλουμένων έκκαλούμενον
SPM3 17 ούτω ΜSPExc γνωσομένω) γνωσόμενοσ MSPExc που εΐ
κατά νούν MSPLatExc μέλλοι M τό γάρ– 19 αποβησόμενα om. Εχο
18 ένγαστριμύθων RS" *ανάγων RO 19 *δεομένος) λεγομένοισ RO
*μυνηθέντοσRO 20 είναι – Δώρω habet StephByz τοιούτον om. StephByz

έν πόλει –22 οικέτας οτα. Εχο Δώρωl RΟStephByz δώρων E αενδώ
ρωι MSP endor Lat 21 * λανθών P &μετεκδις) απεκδύσM eωμίus Lat
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άνδρας, ήκεν εις τήν Δώρον πρός τήν γυναίκα και παρεκάλει μαν
τεύεσθαι και άνάγειν αυτώ ψυχήν ούπερ άν αυτός είπη τής δε
γυναικός άπομαχομένης και λεγούσης ού καταφρονήσειν τού βασι
λέως, δς τούτο το γένος τών μάντεων εξήλασεν, οϋδ’ αυτόν δε
5 ποιείν καλώς άδικηθέντα μηδέν ύπ’ αυτής, ενεδρεύοντα δε εις τά
κεκωλυμένα λαβείν αυτήν να δώ δίκην, ώμοσε μηδένα γνώσεσθαι
μηδε παρ’ άλλον άγειν αυτής τήν μαντείαν, έσεσθαι δ’ άκίνδυνον.
ώς δε τους όρκους αυτήν έπεισε μή δεδιένα, κελεύει τήν Σαμουήλου
ψυχήν άναγαγεν αυτώ ή δ’ αγνοούσα τον Σαμουήλον όστις ήν

10 καλεί τούτον έξι άδου" φανέντος δ’ αυτού θεασάμενον τό γύναιον
άνδρα σεμνόν και θεοπρεπή ταράττεται, και πρός τήν όψιν έκ
πλαγέν, ,ού σύ, φησίν, ο βασιλεύς εΐ Σαούλος;" έδήλωσε γάρ αύ
τόν Σαμουήλος, έπινεύσαντος δ' εκείνου και την ταραχήν αυτής
έρομένου πόθεν γένοιτο, βλέπειν είπεν άνελθόντα τω θεώ τινα

15 τήν μορφήν όμοιον, τού δε την εικόνα φράζειν ειπόντος και το
σχήμα τού θεαθέντος και τήν ήλικίαν κελεύσαντος γέροντα, μεν
ήδη και ένδοξον έσήμαινεν, ιερατικήν δε περικείμενον διπλοίδα.
έγνώρισεν έκ τούτων ο βασιλεύς τόν Σαμουήλον όντα και πεσών
έπι τήν γήν ήσπάζετο και προσεκύνησε" τής δε Σαμουήλου ψυχής

20 πυθομένης, διά τι κινήσειεν αυτήν και άναχθήνα ποιήσειεν άνάγ
κην, άπωδύρετο τούς πολεμίους επικείσθαι βαρείς αυτώ, αυτόν δε
άμηχανεν τους παρουσιν εγκαταλελειμμένον υπό τού θεού και

§ 330 = 1 Reg. XXVIII 8.

ROMSPELat ExcPetrescZonaras Ip.119. Michael Glycas IIp.329. Stepha
nus Byz. 8. Δώρος

1 άνδρας – Δώρον habet StephByz άνδρας, όντασMSPEχο ότεSteph
Byz, om. Lat ήκεν ήνεγκεν StephByz Δώρον RΟStephByz αένδωρον
MSP σένδωρον Exc endor Lat 2 εποι MSPEExc 3 ού καταφρονήσειν)

ο
ύ,

καταφρόνησιν Exc μή καταφρονήσεισ Ε non se posse spermere Lat

4 ετούτο) τούτου RO ούδ’ αυτόν, όδ’ αυτήν RO 5 καλώς κακώσ Εχο

εις –6 δίκην μ
t prohibiία /acientem poenae contraderet Lat 6 λαβείν

αυτήν om. Εχο ώμοσε ώμοσε δεRO μηδένα γνώσεσθαι on Lat 7 μηδε,

και μη δε RO άλλων MExc 8 * σαμουήλουμε. Ρ 9 ήν εί, Εχο 1
0

και
λει – p.78,11 γενησόμενον omissa aut breuiata Exc τούτον) eam Lat

1
2 είon. ROE 13 *Σαμουήλος) ό σαμουήλοσMSP δ
ε SP 1
4

έρωμένου

ROM όθεν Ε βλέπειν είπεν MSP είπεν ΕΟ είπεν δράν Εται μίdisse se

Lat τώ om. ΜSPE 1
5 *ειπόντος on. ROM e
t u
t

uid. Lat 16 κελεύ

σαντος) om. ROE tubente Lat 1
7

εσήμαινεν) έσήμανεν ROME significauί

se μίdisse Lat *δε δ
ή RO *περικείμενον on. RO 18 και om. Ε

1
9 προσεκύνησεν SPE 2
0 * αυτήν οι Lat *και –ποιήσειεν om. Lat

ανάγκηνή την ανάγκην MSP necessitatem incumbere et Lat 2
2

τού om. Ε
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335

336
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338
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μηδε προρρήσεως τυγχάνοντα μήτε διά προφητών μήτε δι' όνει
ράτων και διά τούτο έπι σε τόν έμού προνοησόμενον κατέφυγον."
Σαμουήλος δε τέλος αυτόν έχοντα ήδη τής μεταβολής όρων ,πε
ρισσόν μέν, είπεν, έτι και παρ' έμού βούλεσθαι μαθεν τού θεού
καταλελοιπότος αυτόν, άκουέγε μήν, ότι βασιλεύσαι δει Δαυίδην
και κατορθώσαι τον πόλεμον, σε δέ καί τήν άρχήν καί τήν ζωήν
άπολέσαι τού θεού παρακούσαντα έντώ πρός Αμαληκίτας πολέμω
και τάς εντολάς αυτού μή φυλάξαντα, καθώς προεφήτευσά σου και
ζών. ίσθι τοίνυν και τόν λαόν υποχείριον τους εχθρούς γενησόμενον
και σαυτόν μετά των τέκνων αύριον πεσόντα επί της μάχης μετ'
έμού γενησόμενον."
3. Ταύτ’ άκούσας Σαούλος άφωνος ύπό λύπης έγένετο και

κατενεχθείς εις τούδαφος, είτε διά τήν προσπεσούσαν έκ τών δε
δηλωμένων οδύνην, είτε διά τήν ένδειαν, ού γάρ προσενήνεκτο τρο
φήντή παρελθούση ήμέρα τε και νυκτί, βαδίως έκειτο νέκυς ώς
τις μόλις δε εαυτού γενόμενον συνηνάγκασεν ή γυνή γεύσασθαι
ταύτην αιτουμένη παρ’ αυτού τήν χάριν άντι τής παραβόλου μαν
τείας, ήν ούκ εξόν αυτή ποιήσασθαι διά τόν εξ αυτού φόβον άγνο
ουμένου τις ήν, όμως υπέστη και παρέσχεν, άνθ’ ών παρεκάλει τρά
πεζάντε αυτώ παραθείναι και τροφήν, ώς άν την ισχύν συλλεξάμενος
εις τό τών οικείων άποσωθή στρατόπεδον άντέχονται δε και τε
λέως άπεστραμμένον υπό άθυμίας έβιάσατο και συνέπεισεν, έχουσα
δε μόσχον ένα συνήθη και τής κατ’ οίκον επιμελείας και τροφής

$ 334 = 1 Reg. XXVIII 15.

ROMSPELat ExcPetresc Zonaras I p. 119 sq. Suidas s, παράβολος
1 μηδε) Dindorf μήτε codd. προρρήσεων Ε * διά) διά τών. Ο

* δι" διάSP 2 τόν τόν άει MLat προνοησάμενον ed, pr. prospeωisti Lat
3 τής μεταβολής μιας Lat 5 καταλελειπότοσΟ άκουέγε, ακούεται RO
7 πρός) πρόστούσSP 8 καθώς καθάM 10 έντή μάχηΕ 12 ταύτα

SPE, om. Εχο Σαούλος) ό σαούλοσ (σάουλοσΜΕ) MSPE *ό δε σαούλοσ
ακούσασ ακούσασ άφωνοσ Εχο (sic) υπό) υπό τήσE από Εχο 14 ού) ούδε
SP 15 βαδίωσ δ i. Tas. P βαδίως έκειτο νέκυς ώς τις βαδίως έκειτο
νέκυσ όστισ RO βαδίωσ κατενήνεκτο (κατανήνεκτο Exc) MSPExc non facile
ualetat courgere Lat 16 συνηνάγκασεν) ήνάγκασεν Exc 17 ταύτην incip.
Suid αιτουμένη) αιτούμαι Suid παρ’ αυτού την on Suid μαντείας

fin. Suid 18 αυτή αυτήν SP αγνοούμενον RO 19 τις ήν τσίν Μ
20 τράπεζάν– τροφήν μt adposiία ηensa otbum sumeret Lat, Lacunam statuo
παραθήναι RO άν) άν και Ρ 21 αποσωθείη SP 22 *απεστραμένον

Exc ύποι από RO ύπό τησ MSPEExc και om. Εχο 23 και τροφής
om. Εχο
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άξιούμενον υπ' αυτής, ως γυνή χερνήτες και τούτω μόνω προσανα
παυομένη τώ κτήματα, κατασφάξασα τούτον και τά κρέα παρασκευ
άσασα τους οικέτας αυτού και αυτώ παρατίθησις και Σαούλος μεν
διά τής νυκτός ήλθεν εις το στρατόπεδον
4. Δίκαιον δε άποδέξασθαι της φιλοτιμίας την γυναίκα, ότι

καίπερ τή τέχνη κεκωλυμένη χρήσασθαι υπό τού βασιλέως, παρ'
ής αν αυτή τα κατά τον οίκον ήν άμείνω και διαρκέστερα, και
μηδέποτε αυτόν πρότερον τεθεαμένη ουκ έμνησικάκησε τής έπι
στήμης ύπ’ αυτού καταγνωσθείσης, ουκ άπεστράφη δε ώς ξένον
και μηδέποτε εν συνηθεία γεγενημένον, άλλά συνεπάθησέ τε και
παρεμυθήσατο και πρός ά διέκειτο λίαν άηδώς προετρέψατο, και
τό μόνον αυτή παρόν ώς έν πενία τούτο παρέσχεν εκτενώς και φι
λοφρόνως, ούθ’ υπέρ ευεργεσίας άμειβομένη τινός γεγενημένης ούτε
χάριν μέλλουσαν θηρωμένη, τελευτήσοντα γάρ [αυτόν ήπίστατο,

φύσει των ανθρώπων ή πρός τούς άγαθόντι παρεσχημένους φιλο
τιμουμένων, ή παρ’ ών άνδύνωνται λαβείν όφελος τούτους προ
θεραπευόντων, καλώνουν έστι μιμείσθαι την γυναίκα και ποιείν
εϋ πάντας τους εν χρεια γενομένους και μηδέν υπολαμβάνεινάμει
νον μηδε μάλλόν τι προσήκειν τώ τών άνθρώπων γένει τούτου
μηδ’ έφ’ ώ τον θεόν ευμενή και χορηγών τών άγαθών έξομεν και
τά μεν περί τής γυναικός έντοσούτοις αρκεί δεδηλώσθαι" τόν δε
πόλεσι και δήμους και έθνεσι συμφέροντα λόγον και προσήκοντα
τους άγαθους, ύφ' ού προαχθήσονται πάντες άρετήν διώξειν και

§ 339 = 1 Reg. XXVIII 24.

ROMSPELat EχρPeireso,

1 ώς γυνή χερνήτις om. Lat χερνήτις έχαιρε RO χερήτισ Εχο 2 κτί
ματι Exc * κρέα, κρέατα SP 3 «παρατίθησιν SP παρατιθησειν Exc
*Σαούλος) ό σάουλ Exc μεν οm. Εχο 6χρήσασθαι Μ παρ' ής άν,
παρήσαν RO 7 τά) τό Εχο ήν on. RO αμείνω SP1 9 ύπ’ τήσ
ύπ’ SP ύπ’ αυτώ RO καταγνωσθήσεισ Εχο δε τεSP 10 μηδέποτ'
MSPEχο συνεπάθησέ συνεκάθησέ RO 11 παρεμυθήσατο consolata est

dum eum cognouisset regen Lat 13 υπέρ ευεργεσίας αμειβομένη) αίτημα
retributionen eius caspectans Lat 14 αυτόν MSPExc, om. RO 16 άν) άν
τα MSPLat όντι Exc δύνονται. Εχο ώφελοσ R προθεραπευόντων)

προθεραπευόντων Μ θεραπευόντων O 17 καλόν ούν (λόνούν exλόν corr) R
18 υπολαμβάνην Exc 19 προσήκην Exc 20 ώ) ώ τώ, 8 ώι τώι Ρ

ότω8 Vat apud Hudson χορηγόν ό ex ώ. Η έξομεντών αγαθών tr
.

Εχο

2
1 τά) ταύτα Exc έν– δεδηλώσθαι om. Εχο 22 και έθνεσι και δή

μοισ tr. Exc 23 διώξειν) διώκειν Dindorf και ζηλούν–80,1 δυνησόμενον

e
t

aeternae gloriae decus appeteve Lat
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ζηλούν δόξαν και μνήμην αιώνιον παρασχεϊν δυνησόμενον, ποιήσο
μαι, πολλήν και βασιλεύσιν έθνών και άρχουσι πόλεων επιθυμίαν
και σπουδήν τών καλών ένθήσοντα, και πρός τε κινδύνους και τον
υπέρ των πατρίδων θάνατον προτρεψόμενον, και πάντων κατα
φρονείν διδάξοντα των δεινών, έχω δ’ αιτίαν τού λόγου τούτου
Σαούλον τόν τών Εβραίων βασιλέα ούτος γάρ καίπερ ειδώς τα
συμβησόμενα και τον επικείμενον θάνατον τού προφήτου προειρη
κότος ουκ έγνω φυγείν αυτόν ουδε φιλοψυχήσας προδούναι μεν
τους οικείους τους πολεμίοις καθυβρίσαι δε τό τής βασιλείας άξι
ωμα, άλλά παραδούς αυτόν πανοικι μετά τών τέκνων τους κινδύ
νοις καλόν ήγήσατο είναι πεσείν μετά τούτων ύπέρ τών βασιλευο
μένων μαχόμενος, και τους παίδας αποθανείν μάλλον άγαθούς
όντας, ή καταλιπείν έπ’ αδήλωτώ ποδαποί γενήσονται τον τρόπον
διάδοχον γάρ και γένος τον έπαινον καί τήν άγήρω μνήμην έξειν.
ούτος ούν δίκαιος και άνδρειος και σώφρων έμοιγε δοκεί μόνος
και ει τις γέγονε τοιούτος ή γενήσεται την μαρτυρίαν επ’ άρετή
καρπούσθαι παρά πάντων άξιος τους γάρ μετ’ ελπίδων έπι πό
λεμον εξελθόντας ώς και κρατήσοντας και σώς επιστρέψοντας, έπει
δάν τι διαπράξωνται λαμπρόν, ού μοι δοκούσι καλώς ποιείν άν
δρείους αποκαλούντες, όσοι περί των τοιούτων εν ταις ιστορίας
και τους άλλους συγγράμμασιν ειρήκασιν άλλά δίκαιοι μέν εισι
κάκείνοι τυγχάνειν άποδοχής, εύψυχοι δε και μεγαλότολμοι και τών
δεινών καταφρονηται μόνοι δικαίως άν λέγοντο πάντες οι Σαουλον
μιμησάμενοι, το μεν γαρ ούκ ειδότας τί μέλλει συμβήσεσθαι κατά
τον πόλεμον αυτούς μή μαλακισθήναι περί αυτόν, άλλ’ άδήλω τώ
μέλλοντα παραδόντας αυτούς έπ’ αυτού σαλεύειν οϋπω γενναίον,

ROMSPILat ExcPeireso

1 ζηλούν δηλούντα MSP δηλούνται Exc ζηλούντα Vat apud Hudsonζηλούν
τάBekker ζηλούντό coni. αιωνίαν MExc δυνησόμενον ROS"Εχο δυνησόμενα
MSAP ποιήσομαι βαριατημs Lat 3 κινδύνους κινδύνοισRO τούσκινδύνουσ
MSPExc τόν) των Ρ 5 δεινών) έθνών Ο 6 τών 8,1 R δώσ R 10 αυ
τον ROMSP1 11 καλόν] optimum Lat πεσεΐν) om. RO magis Cadere Lat
13 τώ– 14 εξειν) ημας γορη εμcoassionem et generis habituros Lat χCχΤ (χ

λειπείν ΜΕχο τώ) το MSPEχο ποταποί Coccei 14 διάδοχον διαδοχήν
MSPExc μνήμην ζωήν RO 15 δίκαιος) ό δίκαιος Ο σώφρον Ο δοκεϊν
coni. μόνος και και μόνος coni. 17 άξιος) αξιώ ΜΕχο 18 σώς) έσωσRO
σώουσ MSPExc ύποστρέψοντας Bekker 19 δοκούσιν SPExc καλώσ ώ
ex o m. 2 Ο 24 μέλλοι M 25 περί αυτών RO 26 αυτουσ ROMSP1
αυτού) αυτώ RO αυτούς. Εχο ούπω) ουδ' ούτωσΜ ουδ' ούτω. Εχο ουχ ού
τωσ SP mom και de Lat
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κάν έργα πολλά διαπραξάμενοι τύχωσι τό δε μηδέν έντή διανοία
χρηστών προσδοκώντας, άλλά προειδότας ώς δε θανείν και τούτο
παθεΐν μαχομένους είτα μή φοβηθήναι μηδε καταπλαγήναι τό
δεινόν, άλλ’ έπ’ αυτό χωρήσαι προγνωσκόμενον, τούτ’ άνδρείου
αληθώς τεκμήριον εγώ κρίνω. Σαούλος τοίνυν τούτο εποίησεν
επιδείξας ότι πάντας μεν προσήκει τής μετά τον θάνατον εύφη
μίας γλιχομένους ταύτα ποιείν, έξιών άν αυτούς ταύτην καταλεί
ποιεν, μάλιστα δε τους βασιλέας, ώς ουκ έξόν αυτούς διά τό μέγεθος
τής άρχής ου μόνον οι κακούς είναι περί τους άρχομένους, αλλ'
ουδε μετρίως χρηστους, έτι τούτων πλείω περι Σαούλου και της
ευψυχίας λέγεινήδυνάμην ύλην ήμύν χορηγησάσης της υποθέσεως,

άλλ’ να μή φανώμεν άπειροκάλως αυτού χρήσθαι τους επαίνους,
έπάνεμι πάλιν άφ’ ών εις τούτους έξέβην,
5. Κατεστρατοπεδευκότων γάρ τών Παλαιστίνων, ως προείπον,

και κατά έθνη και βασιλείας και σατραπείας εξαριθμούντων τήν
δύναμιν, τελευταίος βασιλεύς παρήλθεν Αγχούς μετά της ιδίας στρα
τιάς και Δαυίδης μετά των εξακοσίων όπλιτών είπετο θεασά
μενοι δε αυτόν οι στρατηγοί τών Παλαιστίνων, πόθενείησαν ήκον
τες οι Εβραίοι και τίνων καλεσάντων ήρώτων τόν βασιλέα, ο δε
Δαυίδην έλεγεν είναι τον φυγόντα Σαούλον τον εαυτού δεσπότην
και προς αυτόν έλθόντα δεξασθαι, και νυν τής χάριτος άμοιβήν
έκτείσαι βουλόμενον και τιμωρήσασθαι τόν Σαούλον συμμαχεϊν αύ
τους, εμέμφθη δε υπό τών στρατηγών άνδρα παρεληφώς έπι συμ

§ 351 = 1 Reg. XXIX 1.

ROMSPELatExcPeiresc Zonaras I p. 120.
1 τύχωσιν SPExc 2 χρηστόν άχρηστον Μ" 3 είτα μή] είτα μή δε

MExc είτα δε μη SP είτα δε μή δε RO et meque Lat 4 άλλ’ – προγνω
σκόμενον om. Lat αυτό) ό ex ώ, corr. RP, ύτό i ras. 1 litt, M προγενο
σκόμενον R 5 τεκμήριον εγώ) έγωγε τεκμήριον SP 6 προσήκει) προσήκεν
MPS προσήκε MAS Exc conuemi Lat 7 έξ–καταλείπομενοm. Lat άνοm.
ΒΟ ταύτην καταύτην Exc καταλίπομεν SP καταλίποιε Μ 8 δε om.

ΒΟ εξόν εξ ών, ώ, ex ό corr. Μ' έξών Exc 11 έδυνάμην MSPExc
12 φανώμεν) φανώ ΜΕχο χρήσθαι) χρήσασθαι Ο χρώμενοι SP χρώμενοσ
ΜΕχο 13 εξέβην fin. Εχο 14 i. marg. ιε΄ RO 15 κατά κατά τα SP1

και βασιλείας βασιλείασ RO et reges Lat σατράπασ ROMLat σατρα
πίασ, 1 i ras. 2 litt. S 16 *Αγχούς αγχίσησSP 17 και) και μετά τού
τον δ' ό SP μετ' αυτόν δ’ (δε Ε) ό ΜΕ et post cum Lat 18 δ’ MSPE
είκοντεσ Μ 20 τόν–21 δεξασθαι) δν πρόσ αυτόν έλθόντα έδέξατο Ε τόν
φυγόντα) φυγόντα. Ο δν φυγόντα comi. 21 και – δεξασθαι) φιση αα se ue
nientem ipse susceperat Lat 22 εκτείσαι έκτειναι RO έκτισαι MSPE
23 τεμέμφθη επέμφθη 8 δ’ Ε * στρατηγών στρατιωτών RO
Iosephus Π. 6
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μαχία πολέμιον και αποπέμπειν συνεβούλευον, μή και λάθη μέγα
δι’ αυτόν κακόν τούς φίλους εργασάμενος και γάρ ούτω παρέξειν
καταλλαγήναι πρός τόν δεσπότην κακώσαντα την ήμετέραν δύναμιν,

δ δή και προορώμενον εις τόν τόπον δν έδωκεν αυτώ κατοικεΐν
έκέλευον αποπέμπειν συν τους εξακοσίους όπλίτας" τούτον γάρ
είναι τον Δαυίδην, δνάδουσιν αι παρθένοι πολλάς μυριάδας Παλαι
στίνων άπολέσαντα ταύτ’ άκούσας ό τών Γιττών βασιλεύς και
καλώς ειρήσθαι λογισάμενος καλέσας τόν Δαυίδην, εγώ μέν, είπε,
μαρτυρώ σοι πολλήν περί έμε σπουδήν και εύνοιαν και διά τούτό
σε σύμμαχον έπηγόμην, ού δοκεί δε ταυτό τους στρατηγούς, άλλ'
άπιθι μεθ' ημέραν εις δν έδωκά σου τόπον μηδεν υπονοών άτο
πον, κάκεί φύλασσέ μοι τήν χώραν, μήτινες εις αυτήν τών πολε
μίων έμβάλωσιν. έστι δε και τούτο συμμαχίας μέρος και Δαυί
δης μέν, ώς έκέλευσεν ότών Γιττών βασιλεύς, ήκεν εις Σικελλαν
καθ' όν δε καιρόν εξ αυτής συμμαχήσων τους Παλαιστίνοις άπήλθε
τό τών Αμαληκιτών έθνος έπελθόν αιρεί την Σικελλαν κατά κρά
τος, και έμπρήσαντες και πολλήν λείαν άλλην έκ τ' αυτής εκείνης
και της άλλης τών Παλαιστίνων χώρας λαβόντες άνεχώρησαν,

6. Εκπεπορθημένην δε τήν Σικελλαν καταλαβών ό Δαυί
δης και διηρπαγμένα πάντα και τάς γυναίκας τάς εαυτού, δύο
γαρ ήσαν, και τις γυναίκας των εταίρων συν τους τέκνος ήχμα
λωτισμένας, περιρρήγνυται ευθύς τήνέσθήτα κλαίων δε και όδυ
ρόμενος μετά τών φίλων έπι τοσούτον παρείθη τους κακούς, ώστε
αυτόν έπιλιπείν ήδη και τα δάκρυα, κινδυνεύσαι δε και βληθείς

$ 35 – 1 Reg XXIX 4.
ROMSPELatZonaras I p. 120. --

1 πολέμιον πολέμου Ε. *και (post μή) 8. scr. M 2 εργασμένοσE
και καιρόν Μ tempus et causan Lat ούτω αυτώMSP 3 καταλλαγήνα) τού
καταλλαγήνα Μ τού καταλλαγήναι πρόφασιν SP κακώσαντα – δύναμιν om.
Lat κακώσοντα MSP 6 τόν om. ΜSPE “παρθένοι, μίνητηes habraeorum
Lat * Παλαιστίνων om. Lat 7 ταύτα Ε φeth Lat 8 είπε om. Μ
9 "περί πρόσSP 10 σε om. ROME επαγόμην ME *ταυτό) ταύτα

MSP 11 μηδέν – άτοπον om. Lat 13 εμβάλωσιν εισβάλωσιν Μ μέρος)
μαrs magma Lat 14 φeth Lat 15 Σικελλαν σίκελλα Μ σικελά SP σεκέλ
λαν E sichela Lat 16 απήλθενM-SP αίρει RO αίρει Ε 17 Σίκελλαν)

σικελιαν Μ σικελά SP sichela Lat έμπρήσαντες έμπρήσαν MSP ένέπρησεE
άλλην om. Lat 18 τ' αυτής ταύτησ RO τε αυτήσSP 19 σικελάν SP

prοuinoiam Lat 20 διηρπασμένα MSP τάς εαυτού, έαυτούRO 22 “περι
ρήγνυται RO “αισθήτα Β' οδυρώμενοσM 23 έπει RO παρήθη Μπαρή
θει Ο 24 αυτόν η πιο corun flatu Lat επιλείπειν M κινδυνεύσαι έκιν
δύνευσε MSPLat
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υπό των εταίρων άλγούντων επί τας αιχμαλωσίας των γυναικών
και των τέκνων αποθανείν αυτόν γάρ τών γεγονότων ήτιώντο.
άνασχών δ’ εκ τής λύπης και την διάνοιαν πρός τόν θεόν άνα
στήσας παρεκάλεσε τον αρχιερέα Αβιάθαρον ένδύσασθαι την ιερα
τικήν στολήν και επερωτήσαι τόν θεόν και προφητεύσαι, ει διώ
ξαντι τούς Αμαληκίτας δίδωσι καταλαβείν και σώσαι μεν τάς γυναί
κας και τα τέκνα, τιμωρήσασθαι δε τούς εχθρούς τού δ’ άρχιερέως
διώκειν κελεύσαντος έκπηδήσας μετά τών εξακοσίων όπλιτών είπετο
τους πολεμίους παραγενόμενος δ' επί τινα χειμάρρουν Βάσελον
λεγόμενον και πλανωμένω τινι περιπεσών Αιγυπτίω μέν τό γένος
ύπ’ ένδείας δε και λιμού παρειμένω, τρισ. γάρ ήμέρας έν τή
έρημία πλανώμενος άσιτος διεκαρτέρησε, πρώτον αυτόν ποτώ και
τροφή παραστησάμενος και άναλαβών έπύθετο, τις τε είη και πόθεν
δ δε γένος μεν έσήμαινεν Αιγύπτιος ών, καταλειφθήναι δε υπό
τού δεσπότου κατ' άρρωστίαν έπεσθαι μή δυνάμενον" έδήλου δ'
αυτόν των καταπρησάντων και διηρπακότων άλλα τετής Ιουδαίας
και την Σικελλαν είναι χρησάμενος ουνό Δαυίδης τούτω επί τούς
Αμαληκίτας όδηγώ και καταλαβών [αυτούς έπι γής έρριμμένους,
και τους μεν άριστώντας, τους δε και μεθύοντας ήδη και λελυμέ
νους υπό τού οίνου και των λαφύρων και τής λείας άπολαύοντας,

έπιπεσών αιφνιδίως πολύν αυτών φόνον ειργάσατο" γυμνοί γάρ
όντες και μηδέν προσδοκώντες τοιούτον, άλλά πρός τό πιειν και
ευωχεσθαι τετραμμένοι πάντες ήσαν εκατέργαστοι και οι μεν
αυτών έτι τών τραπεζών παρακειμένων επικαταλαμβανόμενοι παρ'
αυταίς άνηρούντο και παρέσυρεν αυτοίς τα σιτία και την τροφήν
τό αίμα, τούς δε δεξιουμένους άλλήλους τας προπόσεσι διέφθειρεν,
ενίους δε και πρός ύπνον υπό τού άκράτου κατενηνεγμένους, όπόσοι

§ 358 = 1 Reg. XXX 6.

ROMSPELatZonaras I p. 120.
1 εταίρων αίi. ras. 1 litt. SP 3 δ’ έκ) δε εκ SP δε ROE αναστή

σας αναπείσασ, είex ή corr. S 4 Αβιάθαρον) ΕαβιάθαρRO αβαθάρην MSP
αθiathar Lat ιερατικήν αρχιερατικήν SP 9 παραγενομένου ΒΟ χείμαρ
ρον MSP Βάσελον βαέελον RO βάσθλον P bosor Lat 10 Αιγυπτίω μεν το
γένος αερίium genere actiopen Lat 11 δε om. Μ λιμών Ρ λιμού Ε
12 αποτώ] πότωR εν πότω. Ο 13 τίς) τίνοσMSPLat 15 κατ’ αρρωστιαν
κατ’ αρρωστειαν Β διά αρρωστιαν Ρ διακαταρρωστιαν 8 δι’ άρρωστιαν S*
16 αυτόν, αυτόν ROM αυτώSP 17 σικελάν SP sichelan Lat χρηισάμενοσΜ
αυτούς] om. RO αυτών Ε 18 γής] γήν RO έριμμένουσ RO έρριμέ

νουσ S4 19 αριστούντασE 20 απολύοντασ RO 21 * αιφνηδίωσ Ο
22 τό) τώ. Μ και κατευωχεύσθαι RO 23 τετραμένοι RO 25 αυτούς

αυτών MSP
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δ’ έφθασαν περιθέμενοι τάς πανοπλίας εξ έναντίας τ’ αυτώ στή
ναι, τούτους ουδέν ήττον ευχερώς τών γυμνών κατακειμένων άπέ
σφαττον, διέμειναν δε οι συν τω Δαυίδη και αυτοί άναιρούντες
άπό πρώτης ώρας έως έσπέρας, ως μή περιλειφθήνα τών Αμα
ληκτων πλείονας ή τετρακοσίους, και ούτοι δε δρομάσι καμήλος
επιβάντες διέφυγαν. άνέσωσε δετάλλα πάντα ά διήρπασαν αυτών
οι πολέμιοι και τάς τε αυτού γυναίκας και τάς τών εταίρων, ώς

δε άναστρέφοντες ήκον έπι τόν τόπον, ένθα διακοσίους μή δυνα
μένους αυτούς έπεσθαι καταλελοίπεσαν επί τών σκευών, οι μεν
τετρακόσιοι τής μέν άλλης ωφελείας τε και λείας ούκ ήξίουν αύ
τους άπομερίζειν' ού συνακολουθήσαντας γάρ άλλά μαλακισθέντας
περί τήν δίωξιν άγαπήσειν άνασεσωσμένας τάς γυναίκας άπολαμ
βάνοντας έλεγον Δαυίδης δε πονηράν και άδικον αυτών ταύτην

άπέφηνε τήν γνώμην είναι γάρ άξιους, του θεού παρασχόντος αυ
τους άμύνασθαι μεν τους πολεμίους, κομίσασθαι δε πάντα τά αύ
τών, πάσιν εξ ίσου τους συστρατευσαμένος μερίζεσθαι την ωφέ
λειαν, και ταύτ’ έπι φυλακή τών σκευών μεμενηκότων, και εξ
εκείνου νόμος ούτος έκράτησε παρ’ αυτούς, να ταυτά τους μαχο
μένους λαμβάνωσιν οι τά σκεύη φυλάσσοντες. γενόμενος δ’ έν

Σικέλλα Δαυίδης διέπεμψε πάσι τους έντή Ιούδα φυλή συνήθεσι
και φίλοις άπομοίρας τών λαφύρων και τά μέν περί τήν Σικέλ
λων πόρθησιν και Αμαληκιτών άναίρεσιν ούτως έγένετο.
7. Tών δε Παλαιστίνων συμβαλόντων και καρτεράς μάχης

§ 363 = 1 Reg. XXX 17.

ROMSPELatZonaras I p. 120 sq.
1 έφθησαν MSP περιθέμενοι τάς πανοπλίας) occurrere et armis induί

Lat ταυτώ τε αυτώ MSP αυτώ ed. pr. 2 απέσφαττον απέσφαττεν SP
απέσφαττε SM 3 * δε om. ΒΟ * οι συν– αυτοί om. Lat τώ αυτώ

SPE αυτοί, αυτός coni. 4 πρώτης ώρας πρώτησ ήμέρασBO πρωΐ Ε
5 ούτοι αυτοί M δε om. Ο μero dauid Lat 6 ετά άλλα ROSP τά τ' άλλα
coni. αυτών, αυτόν M 8 * αναστρέφοντες αναστραφέντεσ SP 9 κατα
λελοίπεισαν M καταλελοίπασιν E Teliquerat Lat μεν οm. Ε 11 *γάρ

om. ΜSPLat 12 ανασέσωσμένας δε σεσωσμένασMSPLat απολαμβάνον
η ν

τεσ RO 14 απέφάινε (φ ex corr) Μ απέφαινε Ε 15 κομίσασθαι δε om.
Lat τα om. Μ αυτών codd. 16 “πάσιν) πάσιν αυτούσSP συστρατευ

σαμένος συνστρατευσαμένοισ R μερίσασθαι Ε 17 ταύτά τά αυτά Eτά
R, om.Ο 19 *φυλάττοντεσSP δε ROSP 20 σίκελλα RO σικελά SP
sichela Lat διεπέμψατο πάσι SP Ιούδα) ιούδα Ρς ιουδαία, i. marg. γρ τουσ
έν τήν ιούδα Μ ίudeam Lat φυλή Om. Lat 21 Σικέλλων σικελών SP
σικελλιτών RO sieelae Lat
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γενομένης νικώσιν οι Παλαιστίνοι και πολλούς άναιρούσιτών έναν
τίων, Σαούλος δε ότών Ισραηλιτών βασιλεύς και οι παίδες αυτού
γενναίως αγωνιζόμενοι και πάση προθυμία χρώμενοι, ώς έν μόνω
τώ καλώς άποθανείν και παραβόλως διακινδυνεύσαι τους πολεμίους

τής όλης αυτούς δόξης άποκειμένης, ουδέν γάρ τούτου περισσότερον
είχον, επιστρέφουσι πάσαν εις αυτούς τήν τών έχθρών φάλαγγα
και περικυκλωθέντες αποθνήσκουσε πολλούς τών Παλαιστίνων κατα
βαλόντες ήσαν δε οι παίδες Ιωνάθης και Αμινάδαβος και Μέλ
χισος, τούτων πεσόντων τρέπεται τό τών Εβραίων πλήθος και
άκοσμία και σύγχυσις γίνεται και φόνος επικειμένων τών πολεμίων.
Σαούλος δε φεύγει το καρτερόν έχων περί αυτόν, και τών Παλαι
στίνων έπιπεμψάντων άκοντιστάς και τοξότας πάντας μεν άπο
βάλλει πλήν όλίγων, αυτός δε λαμπρώς άγωνισάμενος και πολλά
τραύματα λαβών, ως μηκέτι διακαρτερείν μηδ’ άντέχειν ταις πλη

ν - D -- Αν
γαϊς, άποκτεϊναι μεν αυτόν ήσθένει, κελεύει δε τόν όπλοφόρον σπα
σάμενον τήν βομφαίαν ταύτην αυτού διελάσαι, πριν ζώντα συλλα
βείν αυτόν τούς πολεμίους μή τολμώντος δε τού όπλοφόρου κτεί
να τον δεσπότην, αυτός την ιδίαν σπασάμενος και στήσας έπι
την άκμήν δίπτει κατ' αυτής έαυτόν άδυνατών δε μήθ’ ίστασθαι
μήτ' έπερείσας διαβαλείν αυτού τον σίδηρον επιστρέφεται, και νεα
νίσκου τινός έστώτος πυθόμενος τις είη και μαθών ώς Αμαληκί

§ 368 = 1 Reg. XXXI 1, 1 Paral. Χ 1. § 371 = 2 Reg. I 7.
ROMSPELatZonaras I p. 121. Michael Glycas II p.330.
1 νικώσιν νικώσι, μεν SPLat 3 χρώμενοι Μ 5 γάρ om. RO

περισσότερον τούτου tr. M 6 *εις πρόσ RO αυτούσ ROMSP1 ξαν
τούσ Ε *φάλαγγανΟ 7 παρακυκλωθέντων Ε 8 οι παίδες οι σα
ούλου παϊδεσMSPLat οι παϊδεσ σαούλ Ε ionathan Lat Αμινάδαβος
β ex μ corr. Ο άμιωνάταβοσΡ αιωνάταβοσS animadab Lat Μέλχίσος μελ
χισ ώσ RO melchis Lat 10 ακοσμία δή άκοσμία, δήd ex δια corr. m. rec. Ο

11 Σαούλος– περί αυτόν και αμtem hoo modo perenpίμs est dum es
set hostium multitudine constiφραίμs Lat τό om. M τό κρατερόν Ε
καρτερόν έχων καρτερόν στίφοσέχων M καρτερόν έχων στίφοσSP κρατερόν
τήσ δυνάμεωσέχων Ε αυτόν OMSPE αυτό, όex όν corr. R 12 κα

ι

αποβάλλει
prosίναμίt Lat 1

5

αυτόν codd. έαυτόν E Semetipsun Lat 1
7

τουσ πολε
μίοισ RO κτείνειν Ε 18 σπασάμενος) σπασάμενοσ μάχαιραν SPLatGlycas
στήσας–19 εαυτόν η ίση α configens eius inruit in mueronen Lat έπι)

εισE 1
9 *άκμήν) αιχμήν RO εαυτόν, αυτόν MSP αδυνατών–21 πυθό

μενος] of oun mequiret μη sibi ultimae mortis imferre mec ferrum eius membra
transiret conuersus et uidems φuendan μuenen requisiuit Lat, αδυνατών δ

ε

coni.

αδυνατών RO και μη δυνάμενοσMSPE μήθ'ίστασθαι μήδίστασθαι RO ώσα
σθαι MSPE μήτΊconi. μηδ' codd. 2
0

έπερείσαι RO διαβαλείν διαβάλλειν Μ

διαβαλών δ’RO αυτούcodd, επιστρέφεται περιστρέφεται SP 2
1

καμηλικίτησR

369

370

371
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372

373

374

375

376

της έστι παρεκάλεσεν έπερείσαντα την βομφαίαν διά τό μή ταϊς
χερσιν αυτών δύνασθαι παρασχεΐν αυτώ τελευτήν όποίαν αυτός
βούλεται ποιήσας δε τούτο και περιελόμενος τον περί τον βρα
χίονα αυτού χρυσόν και τον βασιλικόν στέφανον έκποδών έγένετο.
θεασάμενος δ’ ό όπλοφόρος Σαούλον άνηρημένον άπέκτεινεν έαυ
τόν, διεσώθη δ’ ουδείς τών σωματοφυλάκων τού βασιλέως, άλλά
πάντες έπεσαν περί τό καλούμενον Γελβουε όρος, άκούσαντες δε
τών Εβραίων οι τήν κοιλάδα πέραν τού Ιορδάνου κατοικούντες και
οι έντώ πεδίω τάς πόλεις έχοντες, ότι Σαούλος πέπτωκε και οι
παίδες αυτού, και το συν αυτώ πλήθος άπόλωλε, καταλιπόντες τάς
εαυτών πόλεις εις όχυρωτάτας έφυγαν, οι δε Παλαιστίνοι τάς
καταλελειμμένας ερήμους εύρόντες κατώκησαν,

8. Τη δ’ έπιούση σκυλεύοντες οι Παλαιστίνοι τούς τών πολε
μίων νεκρούς επιτυγχάνουσι τους Σαούλου και των παίδων αυτού
σώμασι και σκυλεύσαντες άπoτέμνουσιν αυτών τάς κεφαλάς, και
κατά πάσαν περιήγγειλαν την χώραν πέμψαντες, ότι πεπτώκασιν
οι πολέμιοι και τάς μεν πανοπλίας αυτών άνέθηκαν εις τό 'Αστάρ
τειον ιερόν, τά δε σώματα άνεσταύρωσαν πρός τά τείχη τής Βηθ
σάν πόλεως, ή νύν Σκυθόπολις καλείται, έπει δε ήκουσαν οι έν
Ιάβει πόλει τής Γαλααδίτιδος κατοικούντες, ότι λελώβηνται τον
Σαούλου νεκρόν και τούς τών παίδων αυτού, δεινόν ήγησάμενοι
περιΐδεν άκηδεύτους έξελθόντες οι άνδρειότατοι και τόλμη δια
φέροντες, ή δε πόλις αύτη και σώμασιν άλκιμους και ψυχαίς φέρει,
και δι’ όλης τής νυκτός όδεύσαντες ήλθον ει

ς

Βηθσάν, και προσ–
ελθόντες τώ τείχει τών πολεμίων και καθελόντες τό σώμα Σαού

§ 371 sq. = 2 Reg. I 7–10, § 372 = 1 Reg. ΧΧΧΙ 6.

ROMSPELatZonaras I p. 121. Michael Glycas Π p. 330 sq.

1 *απερείσαντα RO διά –2 δύνασθαι om. LatE 2 δύνασθαι τούτο
δύνασθαι ποιήσαι MSP όποίαν) οιαν Μ 3 τόν περί om. Ε 4 χρυσόν)
χρυσούν όντα Ε 5 ακός ΒΟSP Σαούλον τόν σαούλον SP 6 δι

ς

BOSP

ουδείς ουδεSP αλλά ουδείσ άλλά SP 1
0

αυτώ αυτό. Ο 1
1 * όχυ

ρωτάτας) όχυροτάτασBO ορα οραμllissima Lat όχυρότητας coni, έφυγονι

κατέφυγον SPE fugiuerunt Lat 13 σκυλεύοντες) ROSPEZonGlycas κυκλεύον
τεσ Μ 14 * επιτυγχάνουσι) έντυγχάνουσι Glycas ενέτυχον Ζon *τους τού

Μ τουσ τού SP *παίδων τέκνων Ο 16 περιήγγειλαν περιήγον Glycas

1
7 *Αστάρτειον άσταρτείον ΕΟ αστάρτειον, ά ex ρ corr.8 αστιάρτειον eras.

ρ Ρ (in) αstaroth (tempίο) Lat 18 *πρός) εισ RO Βηθσάν βηθσιών MSPE
bessan Lat 2
0

Ιάβει αβείE ναβεί RO ιαβεισσώ 8 αβίσσώ P tabes Lat,
cf. Steph Byz s. Ίαβς *Γαλααδίτιδος) γαλαδίτιδοσ (δί 8. 1 Ρ
) SP galaditis
Lat 24 *εις) εισ τήν Μ * Βηθσάν) βησσάν Μ αιμίαΐοη δεκαη Lat

2
5 τά σώματα Ε -

10

15

20
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10

λου και τά τών παίδων αυτού κομίζουσιν εις Ιάβησαν μηδε τών
πολεμίων αυτούς κωλύσαι τολμησάντων διά τήν άνδρείαν, οι δε
Ιαβησηνοί πανδημεί κλαύσαντες θάπτουσιτά σώματα έντώ καλ
λίστω τής χώρας τόπω Αρούρης λεγομένω, και πένθος έφ’ ήμέρας
επτά συν γυναιξί και τέκνοις επ' αυτούς ήγον κοπτόμενοι και θρη
νούντες τον βασιλέα και τους παίδας αυτού μήτε τροφής μήτε
ποτού γευσάμενοι.
9. Τούτο Σαούλος τό τέλος έσχε προφητεύσαντος Σαμουήλου

διά τό παρακούσα τού θεού τών έπ' Αμαληκίταις εντολών, και
ότι την Αβιμελέχου τού άρχιερέως γενεάν και Αβιμέλεχον αυτόν
και τήν τών άρχιερέων πόλιν άνεϊλεν, έβασίλευσε δε Σαμουήλου
ζώντος έτη όκτώ πρός τους δέκα, τελευτήσαντος δε δύο και είκοσι.
και Σαούλος μεν ούτω κατέστρεψε τόν βίον,

-

§ 376sq. = 1 Reg. XXXI 12 sq, S 378 = 1 Paral. Χ 13 sq.

ROMSPELatZonaras I p. 121. Michael Glycas II p. 331.
1 τα om. ΜΕ Ιάβησαν; Ε ιαβησάν R0 άβεισαν (ε

ι

in i corr.P) MSP
ιαθis Lat 2 “τολμησάντων) δυνηθέντων ή τολμησάντων MSPLat άνδρίαν

Ρ
ς 3 Ιαβησηνο) ιαβεισηνοί ( 8. n. 1 S, ει in i corr.P) MSP | άβησηνοί Β.

αβησινοι Ο μίνι(αμtem) tabes Lat πανδημί ROM *κλαύσαντες καύσαντες
coni, cf

.
1
. Reg, 31, 13 καλλίστω) καλείσθαι RO 4 Αρούρης λεγομένων

φuem segetem appelabant Lat ήμέραισM 5 ήγονι ήγαγον SP 6 μήτε
ποτού μήτε τροφήσ tr. MSP 1

0

ότι τήν, τ
ι

την ί. ras, 2 litt. Β Αβιμε
λέχου άχιμελέχου MS achimolech Lat *Αβιμέλεχον άχιμέλεχον MS achi
melech Lat 1

2

έτη – είκοσι έτη άGlycas δ
ει δεκείνου Ε δύο και

είκοσι codd. ΕZon duos Lat ούτωσMSP
Subscriptiones: τέλοστού έκτου βιβλίου Β φλαβίου Ιωσήπου ιουδαϊκήσ

7777 - Σ
.

- - -

αρχαιολογίασ ιστορία έκτη Ο φλαυίου ιωση ιουδαϊκήσ αρχαιολογίας λόγος

- 55 .

έκτοσ M flauti toseppi antiquitalis tudaioae eωρίτος λίθον Seatus inop libς
septimus Lat

377
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-

VΙΙ.

Τάδε ένεστιν έν τή έβδόμη τών Ιωσήπου ιστο
ριών τής Ιουδαϊκής άρχαιολογίας,

α
". Ως Δαυίδης μεν τής μιάς φυλής έβασίλευσεν έν Γβρώνι τή

πόλει, τού δ
’

άλλου πλήθους ο Σαούλου πας.
β. ότι τούτου φονευθέντος έξ

ι

επιβουλής φίλων άπασαν την
βασιλείαν Δαυίδης παρέλαβεν.

γ
.

ώς πολιορκήσας Ιεροσόλυμα Δαυίδης και λαβών τήν πόλιν
εξέβαλε μεν εξ αυτής τούς Χαναναίους, ενώκισε δ

ε

εις αυτήν του
δαίους.

δ
.

ότι στρατεύσαντας επ’ αυτόν δις Παλαιστίνους έν Ιεροσο
λύμους ένίκησεν

εί
.

ή γενομένη προς Ειρωμοντόν Τυρίων βασιλέα [και] Δαυίδου
φιλία.

ς
". ώς τους πέριξ έθνεσι στρατεύσας Δαυίδης και χειρωσάμενος

φόρον έπέταξεν αυτώ τελεϊν.

ζ ή γενομένη πρός Δαμασκηνούς Δαυίδη μάχη και νίκη.

η πώς επί τούς Μεσοποταμίους στρατεύσας έκράτησεν αυτών,

θ
'

ότι τών περί την οικίαν αυτώ στασιασάντων υπό τού παι
δός έξεβλήθη τής αρχής εις την πέραν τού Ιορδάνου,

ι"
.

ώς στρατεύσας Αψάλωμος επί τον πατέρα Δαυίδην απώλετο
σύντώ στρατώ -

ROMSP Lat,

φλαυίου Ιωσήππου (Ιωσήπου 8
)

ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασλόγοσ (λόγoσom.

S
)
ζ" ante argumenta add. ΜS 1 έβδόμη) ζ" ΟΡ ίωση" Μιοseppi Lat

3 α
'

ηumeros om. SP δαβίδησ Ο Γιβρών] χεβρώνι Ρ hebron Lat
τή om. SP 4 δε ROSP 6 δαβίδησO 7 δαβίδησO 8 εξέβαλε. SP
ενώκησε ROMSP δ
’

MSP 1
0 παλαιστινούσΜ παλαιστηνούσP

1
1 ένίκησε P 1
2 ρωμον RO trom Lat τών RMSP Τυρίων) ύψri

Lat και delendum δαβίδου Ο δαυίδην MSPLat 1
4

έθνεσι- SP δαβί
δησ Ο χειροσάμενοσ RO 1
5

αυτώ codd. ci
s

Lat fort, recte 16 δαβίδη. Ο

δαυίδου MSP 17 mesopotamenos Lat έκράτησε Β
ι 18 τού Om, M

2
0 Αψάλωμος αβεσάλωμοσMSP αβεσσάλωμοσ 8 αθcssalon Lat δαβί
δην. Ο

10

15
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10

15

ια, πώς εις την βασιλείαν πάλιν κατήλθε και ζήσας ευδαιμόνως
έτι περιών Σολόμωνα τον υιόν απέδειξε βασιλέα.
ιβ. τελευτή Δαυίδου καταλιπόντος τώ παιδί πολλήν ύλην αρ

γύρου τε και χρυσού και λιθίας εις την οικοδομήν τού ναού.
περιέχει ή βίβλος χρόνον ετών τεσσαράκοντα

Ι. 1. Συνέβη δε ταύτην γενέσθαι την μάχην καθ’ ήν ήμέραν
και Δαυίδης τούς Αμαληκίτας νικήσας εις Σικελλαν υπέστρεψεν.
ήδη δε αυτού δύο ήμέρας έχοντος έντή Σικέλλα τή τρίτη παραγίνε
ται διασωθείς έκ τής μάχης, τής πρός Παλαιστίνους δ τόν Σαούλον

άνελών τήν τε εσθήτα περιερρηγμένος και την κεφαλήν τέφρα περι
χεάμενος, και προσκυνήσας αυτόν πυνθανομένω, πόθεν ήκοι τοιού-2
τος, άπό τής των Ισραηλιτών μάχης έλεγε γενέσθαι δ’ άτυχές
αυτής τό τέλος έδήλου πολλών μεν άναιρεθεισών τους Εβραίους
μυριάδων, πεσόντος δε και τού βασιλέως αυτών Σαούλου μετά των
τέκνων ταύτα δε σημαίνειν έφασκεν αυτός παρατυχών τή τροπή 3
τών Εβραίων και τώ βασιλεί πεφευγότι παρών, δν και κτειναι
μέλλοντα υπό τών πολεμίων λαμβάνεσθαι παρακληθείς αυτός ώμο
λόγει" τή βομφαία γάρ αυτόν έπιπεσόντα διά τήν τών τραυμάτων
υπερβολήν αυτόν άσθενήσαι κατεργάσασθαι. και σύμβολα τής άνα-4
ρέσεως επεδείκνυεν τόν τε περί τους βραχίοσι χρυσόν τού βασιλέως
και τον στέφανον, ά περιδύσας τόν Σαούλου νεκρών κομίσειεν αυ
τώ. Δαυίδης δε μηκέτ’ άπιστεϊν έχων άλλ’ έναργή τεκμήρια τού

§ 1 = 2 Reg. I 1.
ΒΟΜSΡΙΑί
1 κατήλθε κατήλθε 8 ανήλθε M reuersus dαμία Lat ζήσας) έζησεν

MSP dum μιαςget Lat 2 έτη ώσ. έτι MSP mouum caput indicantes, cui β'
ascribit M σολομώνα Μ απέδειξε. S 3 ιβ΄, γ΄Μ ΧΙΙ Lat δαβί
δου. Ο καταλειπόντοσOS άργυρίου MSP 4 χρυσίου SP 5 χρόνων Ρ"
μ' OM XL Lat

ROMSPELatZonaras Π p. 122.
Titulus: φλαυίου Ιωσήπου ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασ λόγοσζ (έβδομοσE)

SE 6 δε om. Ο 7 σικελάν SP σικελλάν Ρς Stohela Lat υπέστρεψεν ανα
στρέψαντοσE 8 δ’MSP έντή Σκέλλα) οι Lat σίκελλα RO σικελάSP"
σικελλά Ρς σεκέλλα Ε 10 τέφραν RO περιχεόμενοσ RO 11 ήκοί ήκε M

Υ ΟΙΟ, Υ -
13 αυτουσ OLat αναιρεθεισών, θει i ras. P εβραίων Μ 14 αυτών

Σαούλου Ι. Fas. 6-7 litt, R 15 αυτός αυτουσ Μί τή τροπή, τή τροχ τουσ
corr. Ο 16 πεφυγότι RO και om. SP 19 αυτόν codd. τής) δε (δ’ Ρ)
αυτού τήσSPLat 20 επεδείκνυε MSP περί παρά Ε 21 αυτώ αυτόν. Ο
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Σαούλου θανάτου βλέπων καταρρηγνύει μεν την έσθήτα, κλαίων δε
και οδυρόμενος μετά των εταίρων όλην δεκαρτέρησε την ημέραν.

5 ποιεί δ’ αυτώ την λύπην χαλεπωτέραν δΣαούλου πας Ιωνάθης
πιστότατός τε ών φίλος αυτό και σωτηρίας αίτιος γεγενημένος,

Σ --

τοσαύτην δ' επεδείξατο τήν άρετήν καί τήν πρός τόν Σαούλον εύ-5
νοιαν, ώς μή μόνον έπι τεθνήκότι χαλεπώς ένεγκεϊν πολλάκις υπ'
αυτού κινδυνεύσας άφαιρεθήνα τον βίον, άλλά και τον αποκτεί
6 ναντα κολάσα, φήσας γάρ προς αυτόν, ώς αυτός γένοιτο κατήγορος
άνελών τον βασιλέα, και μαθών, ώς είη πατρός Αμαληκίτου γένος,

έκέλευσεν αυτόν άπολέσθαι, έγραψε δε και θρήνους και επιταφίους
επαίνους Σαούλου και Ιωνάθου, οι και μέχρις έμού διαμένουσιν.
7 2. Επει δε τούτοις εξετίμησε τον βασιλέα παυσάμενος του
πένθους ήρετο τον θεόν διά του προφήτου, τίνα δίδωσιν αυτώ
κατοικήσαι πόλιν τής Ιούδα καλουμένης φυλής, φήσαντος δ’ αυτού
διδόναι Γιβρώνα καταλιπών τήν Σίκελλαν εις εκείνην παραγίνεται
τάς τε γυναίκας έπαγόμενος τάς αυτού, δύο δε ήσαν, και τους όπλί
8τας τους συν αυτώ, συνελθών δε προς αυτόν πάς δ τής φυλής
τής προειρημένης λαός αποδείκνυσιν αυτόν βασιλέα, άκούσας δ'

ότι τόν Σαούλον και τους υιούς αυτού θάψει αν οι ένΊαβησώ τής
Γαλααδίτιδος κατοικούντες, έπεμψε προς αυτούς έπαινών και άπο
δεχόμενος αυτών το έργον, και χάριτας άποδώσειν άντι τής πρός
τούς τεθνήκότας σπουδής ύπισχνούμενος, άμα δε και δηλών ώς ή
Ιούδα φυλή κεχειροτόνηκεν αυτόν βασιλέα
9 3. Ο δε τού Σαούλου μεν άρχιστράτηγος Αβεννήρος Νήρου δε
πας ανήρ δραστήριος και άγαθός τήν φύσιν, ώς έγνω πεσόντα τον
βασιλέα και τον Ιωνάθην και τους δύο τους άλλους αυτού παϊδας,

έπεχθείς εις τήν παρεμβολήν και τόν περιλειπόμενον έξαρπάσας

§ 4 = 2 Reg. I 11.
ROMSPELatZonaras II p. 122.
2 ετέρων SP - όλην om. Μ 3 ποιεί έποίει SP ό) και δ MSP
5 τόν om. MSP 8 αυτός αυτός αυτού ed. pr. κατήγορος sui accu

sator Lat 9 πατρός– γένος de genere amatechitarum Lat 11 οι Ε όσοι
MSP ζητητέον εΐ έχουσιν εβραίοι το βιβλίον οι RO i. marg. ζητητέον ή (ή
corr. m.2 in εί) έχουσιν έβραίοι τό βιβλίον S 12 παυσάμενος) παυσάμενοσ
δε MSE 14 καλουμένης suppl. scr.Μ 15 * Γιβρώνα) χεβρώνα SP chetron
Lat σικελάν SP σικελλάν Ρά σέκελλαν E sichela Lat 16 επαγόμενος εισ
αγόμενοσ Μ αυτού ROSP δε on. RO τούς σύν) συν MSP 17 άπασ
MSP 19 *θάψειν Ο ιαβησών αβείσω Μιαβεισώ 8 ιαβισώ ΡΕ tabes Lat
φαίαditis Lat 21 χάριτιασ (sic) Μ 24 άρχιστράτηγος, στρατηγόσE

Αβεννήρος) αβέννηροσSPE αβένηροσΜαθchner Lat semper 26 παιδασ, ασ
i. Tas. 8 27 έπεχθείς) έπείχθη MP ήπείχθη, ή i ras. m.2 S
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1Ο

υιον αυτού, Ίέβοσθος δ’ έκαλείτο, διαβιβάζει πρός τούς πέραν τού
Ιορδάνου και παντός αποδείκνυσι τού πλήθους βασιλέα πάρεξ τής
Ιούδα φυλής. βασίλειον δ’ εποίησεν αυτώ τήν κατά μεν την έπι-10
χώριονγλώτταν Μάναλιν, κατά δε τήν Ελλήνων Παρεμβολάς λεγο
μένην ώρμησε δ' εκείθεν Αβεννήρος μετά στρατιάς επιλέκτου συμ
βαλείν τους εκ τής Ιούδα φυλής προαιρούμενος, ώργιστο γάρ αυτούς
βασιλέα τον Δαυίδην κεχειροτονηκόσιν, απήντησε δ’ αυτώ πεμφθείς 11
υπό Δαυίδου Σαρουίας μεν πας, πατρός δε Σουρί, έκ δε τής άδελ
φής τής εκείνου γεγονώς αυτώ Ιώαβος άρχιστράτηγος ών αυτού, μετά
και τών άδελφών Αβεσσαίου και Ασαήλου και πάντων τών Δαυίδου

όπλιτών και περιτυχών επί τινος κρηνίδος έν Γαβαώ πόλει παρα
τάσσεται πρός μάχην... τού δ’ Αβεννήρου φήσαντος προς αυτόν 12
βούλεσθαι μαθεΐν, πότερος αυτών άνδρειοτέρους στρατιώτας έχει,

συντίθεται παρ’ άμφοτέρων δυοκαίδεκα μαχησομένους συμβαλεϊν,

προελθόντες τοίνυν εις τό μεταξύ των παρατάξεων οι πρός τήν
μάχην ύφ’ έκατέρων των στρατηγών εξελεγμένοι και τάς αιχμάς
επ’ άλλήλους άφέντες σπώνται τάς μαχαίρας και των κεφαλών
έλλαμβανόμενοι κατέχοντες αυτούς έπαιον εις τάς πλευράς και τάς
λαγόνας άλλήλους ταϊς βομφαίας, έως οι πάντες ώσπερ έκ συνθή
ματος άπωλοντο. πεσόντων δε τούτων συνέρρηξε και ή λοιπή 13
στρατιά, και καρτεράς τής μάχης γενομένης ήττήθησαν οι τού
Αβεννήρου και τραπέντας ουκ άνίει διώκων Ιώαβος, άλλ' αυτός
τε επέκειτο παρακελευόμενος τους όπλίτας έκ ποδός έπεσθαι και
μή κάμνειν άναιρούντας, ούτε άδελφοι προθύμως ήγωνίσαντο, και 14

§ 9 = 2 Reg. Π 8.

ROMSPELatZonaras II p. 122 sq.
1 κίεβοσθοσS ebus Lat δ' δεS 2 *πλήθουσ, πi.ras.Ο 3 δεSP

την (post αυτώhγήνMin terra Lat 4Μάναλιν μαναλήν καλουμένην RO φuae–
μοραΐμr manalim Lat Μανάιμ siue Mανάϊν Bochart de col. Phoenic. I 28 p.591
παρεμβολήν RO 5 αβέννηροσSPE αβένηροσΜ 6 ώργιστο -7 κεχει

ροτονηκόσιν ότι έβασίλευσε τον δαυίδην E 8 Σαρουίας σουία RO Σουρι,
σούρι Ρ ούρι RO sar Lat τής om. M 9 εκείνου, έκ e corr. Μ αυτώ) αύ
τού Μ ε αντιστράτηγοσΟ 10 *Αβεσσαίου) αβεσαίου Ρι αβίσαίου Μαθώςα
Lat ασαήλου, ή 8.1 M 11 κρήνδοσROM γαβαών ROE φαύα Lat 12 τού
τούτο Μ αβενήρου M φείσαντοσM 13 μαθεΐν βούλεσθαι tr

.
M αν

δρειωτέρουσΜ 15 προελθόντες Bekker procedentes Lat προσελθόντεσ codd.
τό) τα RO 18 έλλαμβανόμενοι έλαυνόμενοι ΒΟ αυτούσROMSP1

1
9 ώσπερ ώσRO 2
0
κ
α
ι

συνέρρηξε, συν s. m
.
1 Μ 2
1 τής om. ΜSP

*οι 8 ser. Μ 22 *αβενήρου M ανήει RO Ιώαβος) ό ιώαβοσΜ αυ
τός ούτοσ RO 23 εκ
.

ποδός–24 αναιρούντας om. Ο 24 κα) και ο MSP
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διαφανέστερος τών άλλων μάλιστα ο νεώτερος Ασάηλος, δς έπι
ποδών ώκύτητι κλέος είχεν ού γάρ άνθρώπους ένικα μόνον, αλλά
και ίππω καταστάντα εις άμιλλαν λέγουσι παραδραμείν, και τόν
Αβεννήρον έδιωκεν υπό βύμης και τής έπ’ όρθόν φοράς εις ού
15 δέτερον έγκλιθείς των μερών, επιστραφέντος δε τού Αβεννήρου
και κατασοφίζεσθαι την όρμήν αυτού πειρωμένου και ποτέ μεν
ειπόντος ενός τών αυτού στρατιωτών άφέμενος τής διώξεως αφελέ
σθαι την πανοπλίαν, πάλιν δ’ ώς ούκ έπειθε τούτο ποιείν κα
τασχεΐν αυτόν και μή διώκειν παραινούντος, μήκτείνας αυτόν άπο
λέση την πρός τόν άδελφόν αυτού παρρησίαν, ού προσιέμενον (δε)
τούς λόγους, άλλ’ επιμείναντα την δίωξιν φεύγων ώς είχε τό δόρυ
16 πλήξας εις του πίσω καρίως παραχρήμ’ άπέκτεινεν, οι δε μετ'
αυτού διώκοντες τόν Αβεννήρον ώς ήλθον επί τον τόπον, ού κε
σθαι συνέβαινε τον Ασάηλον, περιστάντες τον νεκρόν ουκέτι τούς
πολεμίους έδιωκον ό δε Ιώαβος αυτός και ό άδελφός αυτού Αβεσ
σαίος παραδραμόντες το πτώμα και της πλειονος έπι τόν Αβεννή
ρον σπουδής αιτίαν τήν υπέρ τού τετελευτηκότος όργήν λαβόντες,

άπίστω τάχει και προθυμία χρώμενοι μέχρι τόπου τινός, Όμματον
καλούσαν, έδιωξαν τον Αβεννήρον ήδη περί δυσμάς όντος ήλιου,

17 άναβάς δ’ επί τινα βουνόν, ός έστιν έν έκείνω τώ, τόπω μετά τής
Βενιαμίτιδος φυλής, αυτούς τε κατεσκέπτετο και τόν Αβεννήρον.
τούτου δε άνακεκραγότος και φήσαντος, μή δεν άνδρας όμοφύλους

§ 14 = 2 Reg II 18.

ROMSPELatZonaras II p. 123.
1 δς] ELat om. codd. έπει επί τε MSP και έπι Ε 2 ωκύτητα Ε

* μόνον) μόνουσMSP 3 ίππω coni. Υππων ROM ίππον SP ίππουσE εφιος
Lat καταστάντων, ων ex α corr. m. 2 Ο άμιλλαν RO και) αλλά και Μ
δσ και SP oύτoσE 4 αβένηρον Μαβέννηρον SPE 5 μερών ήμερών. Ο
δε om. Μ αβενήρου Μ 6 κατασωφίζεσθαι Β περoμένου ROP 7 αύ
τού) έαυτού MSP αφελείσθαι Μ 8 έπειθε επείθετο ROE 9 αυτόν
RΟMP4 κτείνας] κτεινασθαι RO 10 προσέμενον MSP δε om. Lat
11 αλλ’– δίωξιν om. Lat άλλ’ επιμείναντα αλλά ύπομείναντα RO τή
διώξει ed. princ. 12 παραχρήμα MSPE 13 αβενήρον Μ 15 αυτός] om.Ο
in marg. Suppl.n. 1 M *Αβεσσαίος, αβυσσαίοσΜ αβασσαιοσ SP αύessa Lat

16 παραδραμώντεσ Ο αβενήρον Μ 17 υπέρ έπι RO τετελευκό
τοσΟ 18Όμματoν) όμματόν Μόνματόν RO αμμάταν SP (nomine) maton
Lat 19 έδιωκον E αβέννηρον SPE αβενήρον Μ ήδη) et cum lam Lat
20 in αναβάς sqg. corruptela latet δεSP όσ' έστιν έν) ώσ. έστη έπ’

MSP ός– τόπω om. Lat μετά] μέγασRO 21 αυτούς αυτού RO αβέν
νηρον SP 22 * ανακεκραγότος ανακραγότοσ ROM ανακραγόντοσΡ και
φήσαντος om. SP *φήσαντος dicaret ad toab Lat
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0

5

εις έριδα και μάχην παροξύνειν, άμαρτείν δε και τόν άδελφόν αύ
του Ασάηλον, δς παραινούντος μή διώκειν ούκ επείσθη και διά
τούτο βληθείς άπέθανε, συμφρονήσας και παράκλησιν ήγησάμενος
τούτους τους λόγους ό Ιώαβος άνακαλεί τή σάλπιγγι σημάνας τους
στρατιώτας και τής επί πολύ διώξεως έπεσχών, και ούτος μεν 18
επ' εκείνου καταστρατοπεδεύεται τού τόπου την νύκτα ταύτην,
Αβεννήρος δε δι’ όλης αυτής όδεύσας και περαιωσάμενος τον
Ίόρδανον ποταμόν άφικνείται πρός τόν του Σαούλου παίδα εις
τάς Παρεμβολάς Ίέβωσθον, τή δ’ έχομένη τους νεκρούς δΊώαβος
έξαριθμήσας άπαντας έκήδευσεν, έπεσον δε τών μεν Αβεννήρου 19
στρατιωτών ώς τριακόσιοι και εξήκοντα, τών δε Δαυίδου δέκα πρός
τους εννέα και Ασάηλος, ού το σώμα κομίσαντες εκείθεν Ιώαβος
και Αβεσσαίος εις Βηθλεέμην και θάψαντες έντώ πατρώω μνή
ματι πρός Δαυίδην εις Γιβρώνα παρεγένοντο ήρξατο μένουν έξ20
εκείνου του χρόνου τους Εβραίους εμφύλιος πόλεμος και διέμεινεν
άχρι πολλού, τών μεν μετά Δαυίδου κρειττόνων άει γινομένων και
πλείον έν τους κινδύνους φερομένων, τού δε Σαούλου παιδός και
των υπηκόων αυτού κατά πάσαν σχεδόν ήμέραν ελαττουμένων,

4. Έγένοντο δε κατά τούτον τον καιρόν και παίδες Δαυίδη 21
τον αριθμόν έξ [έκ γυναικών τοσούτων), ών δ μεν πρεσβύτατος εκ
μητρός Αχνας γενόμενος Αμνών έκλήθη, ο δε δεύτερος έκ γυναικός
Αβιγαίας Δανιηλος, τώ τρίτω δ’ έκτής Θολομαίου θυγατρόςΜα
χάμης φύντι τού Γεσσιρών βασιλέως Αψάλωμος όνομα, τόν δε
§ 17 = 2 Reg. Π 26, § 21 = 1 Paral. IΙΙ 1-4.
ROMSPELatZonaras II p. 123.
1 εις on. RO δε γάρ MSPE 2 * ασάηλον, ά ex η corr. P 4 ανα

καλείται Ε σημάνα RO σημάνασ Ρ" 5 έπεσχών) επέσχε MS" επέσχεν
SPE ratinuit Lat 6 καταστρατοπεδεύεται και στρατοπεδεύεται RO 7 Αβεν
νήρος) αβενήροσΜΕ 8 Ιορδάνην ROSP ordamen Lat πρός εισ Ε τού

om. OE 9 Ιέβωσθονι έβωσθον, ω ex o corr. B έβοσθον ΟΜ ιεβοσθόν SPE
iebus Lat έχομένη) επερχομένη RO δ om. MSP 10 αβενήρου M
13 αβεσαιοσ SP αβυσσαίοσM abessa Lat εισβηθλεμην ME bethleen Lat
πατρίω Μ 14 Γιβρώνα) χεβρωνα Μ χεβρώνα SP cebron Lat 16 μεν
8. 1 Β. 17 τού δε –18 έλαττουμένων) ήlit uero saul eωerciίu paeme cotidie
defluente Lat τού) ex Lat τών codd. Ε παιδός ex Lat παίδων codd.
18 αυτού) αυτών MSP ήμέραν σχεδόν tr. Ο 19 *Δαυίδη) τώι δαυίδη Μ
20 εκ γυναικών τοσούτων MSPEZon, on. RO πρεσβύτεροσE 21 Αχι
νας εχίνασMSP άχιμάσE achinahas Lat 22 *Αβιγαίαση άβισσαίου Β αρισ
σαίασ Ο αθigea Lat *Δανιηλος] δαλουήλοσ P δαλουίηλοσ S danthel Lat
tholomei Lat * de machanis Lat 23 ατού τών ROMS γεσσηρών ROSP

γεσιρών Ε φessor Lat Αψάλωμος) αρεσάλω Μ αβεσάλωμοσS"PE αβεσσά
λωμοσSς ανεξαίon Lat δε δέγε ΜSPE
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τέταρτον Αδωνίαν έκ γυναικός Αήθης προσηγόρευσε, τον πέμπτον
δε Σαφατίαν τής Αβιτάλης και τον έκτον Γεθερσάν τής Γαλαάδ
22 επωνόμασε, του δ’ έμφυλίου πολέμου συνεστώτος και συμπιπτόν
των εις έργα και μάχην πυκνώς μεθ’ έκατέρου των βασιλέων,
Αβεννήρος ό τού Σαούλου παιδός άρχιστράτηγος συνετός ών και
σφόδρα εύνουν έχων το πλήθος πάντας συμμειναι [τώ Ιεβόσθω]
παρεσκεύασε και διέμειναν ικανόν χρόνον τά εκείνου φρονούντες.
23ύστερον δ’ έν εγκλήματα γενόμενος Αβεννήρος και λαβών αιτίαν ώς
συνέλθοι τή Σαούλου παλλακή Ραισφά μεν τούνομα Σιβάτου δε
θυγατρί, και καταμεμφθείς υπό Ιεβώσθου περιαλγήσας και θυμω
θείς, ώς oύ δικαίων των παρ’ αυτού τυγχάνοι πάση προνοία περί
αυτόν χρώμενος, ήπείλησε μεν την βασιλείαν εις Δαυίδην περιστή
σεν, επιδείξειν δε ώς οϋχι διά τήν ιδίαν δώμην και σύνεσιν άρχοι
τών πέραν Ιορδάνου, διά δε την αυτού στρατηγίαν τε και πίστιν,

24 και πέμψας εις Γιβρώνα παρά Δαυίδην λαβείν όρκους τε και πί
στες ήξίου, ή μήνέξειν αυτόν εταίρον και φίλον άναπείσαντα τον
λαόν του Σαούλου μεν άπoστήναι παιδός, αυτόν δε άποδείξαντα
25 πάσης τής χώρας βασιλέα τού δε Δαυίδου ποιησαμένου τάς όμο
λογίας, ήσθη γάρ έφ’ οίς Αβεννήρος διεπρεσβεύσατο προς αυτόν,
και πρώτον τεκμήριον παρασχεϊν τών συνθηκών άξιώσαντος άνασώ
σαντα προς αυτόν [Μελχάλην την γυναίκα μεγάλος ωνηθείσαν

§ 21 = 1 Paral. III 2-4, § 22 = 2 Reg III 6.

ROMSPELatZonaras II p. 123 sq.
1 Αήθης) αγιθησMS αγιθήσP αγγίθησE αφίth Lat προσηγόρευσεν

i. ras. P 2 Σαφατίαν τής Αβιτάλης on. ROM Σαφατίαν σαφατίασ Ε
αβαίαn Lat, Αβιτάλης. Εάβιταάλησ(τinser,1 Ρ) SPabithar Lat Γεθερσάνι,
ιεθρόαν Ρ εθρόαν SE therman Lat Γαλαάδι γαλα MLat αίγλάσSP αίγλησ
Ε 3 συμπίπτοντοσ RO 4 μεθ" τών μεθ’ Vat apud Hudson μεθ’ έκα
τέρου των βασιλέων) μίriusque regis αercitus Lat 5 αβενήροσΜ αβέννη
ροσSPE "αρχιστράτηγος, αντιστράτηγοσ RΟ συνετός συνετόσιτε ΜSP
6 ετώ εβόσθωl om. RO cum lebus Lat ιεβοσθώ SE 7 διέμενoν Ε

8 - δε SP Αβεννήρος διαβενήροσΜ ό αβέννηροσSP 9 συνέλθη Ε
παλακή ΟΕ" νοερία Lat Σβάτου) ansebath Lat δε om.Μ 10 Ιέβωσθου
ιερόσθου OM εβοσθού ΡΕ εβοσθούS rege obus Lat 11 ου ουχί RO
12 χρώμενοσ (sic) Μ 13 επιδείξαι RO δ’ MSP ουχί ου MSP άρχει. Ο
regnaret abus Lat 14 τών) τού RO πέραν πέραν τού ROSP 15 *Γι
βρώνα) χεβρώνα MSPE cebron Lat πίστες πίστιν ROE 16 ή) ή ROMS
αναπείσαντα –18 βασιλέα promittens Suasurun se popuίο, μία sauί ήίο

recederet et psum regen totius provinciae constitueret Lat 17 * αποστεϊναι. Ο
αποδείξαι ELat 18 *τής om. Μ 19 αβενήροσΜ διεπρεσβεύσατο,

ε ante π corr. M 20 πρώτον, πρώτον μέν RO 21 *Μελχάλην μελχόλην
MSP, om. Lat
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ύπ’ αυτού κινδύνους και Παλαιστίνων κεφαλαίς εξακοσίας, άς υπέρ
αυτής έκόμισε τώ πατρι Σαούλω, πέμπει μεν αυτώ τήν Μελχάλην 26
άποσπάσας Όφελτίου του τότε συνοικούντος αυτή, προς τούτο και
Ιεβώσθου συμπράξαντος" έγεγράφει γάρ αυτώ Δαυίδης την γυναίκα
δικαίως άπολαβείν" συγκαλέσας δε τους γεγηρακότας του πλήθους
και ταξιάρχους και χιλιάρχους λόγους έποιήσατο προς αυτούς, ώς 27
έχοντας ετοίμως άποστήναι μεν Πεβώσθου Δαυίδη δε προσθέσθαι
ταύτης άποστρέψειετής όρμής, νύν μέντοιγε επιτρέποι χωρείν ή
βούλονται και γάρ ειδέναι τόν θεόν διά Σαμουήλου τού προφήτου
Δαυίδην χειροτονήσαντα πάντων Εβραίων βασιλέα, προειπείν δ'
ότι Παλαιστίνους εκείνος αυτός τιμωρήσεται και ποιήσει κρα
τήσας ύποχειρίους, ταύτ’ άκούσαντες οι πρεσβύτεροι και ήγε- 28
μόνες, ώς την Αβεννήρου γνώμην κ

α
ι

πρότερον είχαν αυτοί περί
των πραγμάτων σύμφωνον προσέλαβον, τά Δαυίδου φρονείν μετε
βάλοντο. πεισθέντων δ

ε

τούτων Αβεννήρος συγκαλεί τήν Βε-29
νιαμιτών φυλήν, οι γάρ έκ ταύτης άπαντες Πεβώσθου σωματοφύ
λακες ήσαν, και ταυτά προς αυτούς διαλεχθείς, επειδή μή αντι
κρούοντας έωρα, προστιθεμένους δ

’

οίς έβούλετο, παραλαβών ώς
είκοσι των εταίρων ήκε προς Δαυίδην τους όρκους παρ’ αυτού
ληψόμενος αυτός, πιστότερα γάρ τών δι’ άλλου πραττομένων όσα
δι' αυτών έκαστοι ποιούμεν είναι δοκεί, και προσέτι τούς γενομέ
νους αυτώ λόγους πρός τ

ε

τους ηγεμόνας και πρός τήν φυλήν άπασαν
σημανών, υποδεξαμένου δ

’

αυτόν φιλοφρόνως και λαμπρά και πο-30

§ 25= 2 Reg III 13.

ROMSPELat Zonaras II p. 124.

1 άς on. RO et ut uid. Lat 2 τώ πατρίl regi Lat πέμπει remisit
αύenner Lat αυτώι s. m. 1 R μελχόλην MSP melohol Lat 3 Όφελτίου,
οφέλτου Ε φheltio Lat τού τότε τούτωτε Μ συνοικούντοσ, οσ i. Tas. S

πρός και πρόσM 4 Ιεβώσθου) εβόσθου OM ιεβοσθού SP tebus Lat

5 απολαβείν είi ras. S έδει δ
ε και MSP 5* και χιλιάρχους om.

ROMZon έποιήσατο αθchner footi Lat 7 έχοντας ετοίμως έτοιμωσέχοντασ
πρώην E saepius equiden paratos Lat Iεβώσθου) εβόσθου ΜιεβοσθούSP
ιεύμs Lat 8 επιτρέπει ΟΕ *ή εΐ ROMLat ήν Bekker 9 *βούλεται. Ο

11 έκείνουσ Ο αυτόσ, όσ ex oύσ corr. M 1
2 ταύτα SΕ 13 την

και την MSP et ut uid Lat αβενήρου M ή oun suα φuan Lat ή ΕΟήν
MSP είχεν RO αυτοί αυτών M 14 προσέλαβον, ο

ν

e
x εν corr. S

1
5

μετεβάλλοντο ROS Αβεννήρος) αβένηροσΜ ό αβέννηροσE συγκα
λείται την Μ Βενιαμιτών) βενιαμίτιν (ιν ex ην corr. 8) MSP bentamin Lat

1
6 Ιεβώσθου) εβόσθουΜιεβοσθού SPE ebus Lat 1
7

ταύτά Ernesti ταύτα
codd. τ

ά

αυτά E isία Lat επειδή έπειMSPE μή] μηδέν MSP multum Lat

1
8 ώς om. Ε 2
1

αυτών ROMSP και πρός) και MSP 2
3 σημα

νών) Ε σημαίνων codd. δ’ om. RO
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λυτελεί τραπέζη ξενίσαντος επί πολλάς ήμέρας, ήξίωσεν άφεθείς
άγαγεΐν το πλήθος, ένα παρόντι και βλεπομένω παραδώσει την
άρχήν,

31 5. Έκπέμψαντος δε του Δαυίδου τόν Αβεννήρον ουδε όλίγον

διαλεπών εις Γιβρώνα ήκεν Ιώαβος ό άρχιστράτηγος αυτού, και
μαθών, ώς είη παρών προς αυτόν Αβεννήρος και μικρόν έμπροσ–
θεν άπηλλαγμένος επί συνθήκας και όμολογίας τής ήγεμονίας,

δείσας μή τον μεν έν τιμή και τή πρώτη ποιήσεται τάξει συν
εργόν τε της βασιλείας εσόμενον και τάλλα δεινόν όντα συνι
δεν πράγματα και τους καιρούς υποδραμείν, αυτός δ’ ελαττω
θείη και τής στρατηγίας άφεθείη, κακούργον και πονηράν δδόν άπ
32 εισι, και πρώτον μεν επιχειρεί διαβαλείν αυτόν προς τον βασιλέα
φυλάττεσθαι παραινών και μη προσέχεινος Αβεννήρος συντίθεται,
πάντα γάρ ποιείν αυτόν έπι τώ βεβαιώσασθαι τώ, Σαούλου παιδί
τήν ήγεμονίαν επί δε απάτη και δόλω προς αυτόν έλθόντα μεθ'
ής έβούλετονύν ελπίδος και οικονομίας των κατασκευαζομένων άπελ
33 θεϊν. ώς δ’ ουκ έπειθε τον Δαυίδην τούτοις ουδε παροξυνόμενον
έώρα, τρέπεται ταύτης τολμηροτέραν όδόν και κρίνας Αβεννήρον
άποκτεϊναι πέμπει τους επιδιώξοντας, οις καταλαβούσι προσέταξεν
αυτόν καλείν έκ τού Δαυίδου όνόματος, ώς έχοντος αυτού τινα περί

των πραγμάτων προς αυτόν ά μή διεμνημόνευσε παρόντος ειπείν,
34 Αβεννήρος δ’ ώς ήκουσε τά παρά των αγγέλων, κατέλαβον γάρ
αυτόν εν τόπω τινι Βησηράκαλουμένω άπέχοντι τής Γιβρώνος στα
δίους είκοσι, μηδέν ύπιδόμενος τών συμβησομένων υπέστρεψεν.

§ 30 = 2 Reg ΙΙΙ 20.

ROMSPELatZonaras II p. 124.
1 ξενίσαντος) ξενίσασ, σfinale in ras, 4 litt, m. 2 Ρ πολλάς συχνάσ

MSPE 2 παραδώσει ROMS"Ρε παραδώση SP traderet Lat 4 άβενηρον Μ
αβέννηρον SPE ούδε –5 Γιβρώνα) adhuo eo a cebron non procuί αύeunte
Lat 5 διαλειπών M *εις α Lat * Γιβρώνα) χεβρώνα SP cebron Lat
αρχιστράτηγος, αντιστράτηγοσRO pro eo militae princeps Lat 6 ώστε η
ώσει Μ αβένηροσΜ αβέννηροσSPE 7 έμπροσθεν ύστερον RO πρόσθεν Ε
απηλαγμένοσP 8 ποιήσεται ποιήσηται ed. princ. ποιήσειε coni.

9 τά άλλα SP 10 έλαττωθείη, α corr. ut uid. ex λα Μ 11 αφεθείη αφα
ρεθείη (-θείη SP) MSP 12 και om. RO et Lat επιχειρ. Ο διαβάλ
λειν MSP διαβάλλει Ε 13 αβένηροσM 14 αυτόν αυτώ RO τώ) το SP1

15 ήγεμονείαν MP 18 έωρα 8 αβενηρον Μ αβέννηρον SPE
19 * επιδιώξοντασ, ο ex α Β 22 αβενήροσΜ αβέννηροσSPE 23 Βησηρά,

βεσηρά, ι ex η corr. S βησιρά M μtsara Lat Γιβρώνος] γίβρωνοσ Μ χεβρώ
νοσSP cebron Lat 24 είκοσι ημαθί μέρει Lat ύπιδόμενος Bekker ύπει
δόμενοσ codd.
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άπαντήσας δ’ αυτώ πρός τή πύλη Ιώαβος και δεξιωσάμενος ως
μάλιστ’ εύνους και φίλος, υποκρίνονται γάρ ικανώς πολλάκις εις
τό άνύποπτον τής επιβουλής τά τών άληθώς άγαθών οι πράγμασιν
έγχειρούντες άτόπους, αποσπά μεν τών οικείων αυτόν ώς έν άπορ-35
ρήτω διαλεξόμενος, παραγαγών δε εις τό έρημότερον τής πύλης
μόνος αυτός ών συν Αβεσσαίωτώ άδελφώ σπασάμενος την μάχαι
ραν υπό τήν λαγόνα παίει και τελευτά μεν Αβεννήρος τούτον 36
ενεδρευθείς τον τρόπον ύπό Ιωάβου, ώς μεν αυτός έλεγε τιμωρήσαν
τος Ασαήλφ τώ άδελφώ, δν διώκοντα λαβών Αβεννήρος άπέκτεινεν
έντή πρός Γιβρώνι μάχη, ώς δε τάληθές είχε δείσαντος περί τής
στρατηγίας και τής παρά τω βασιλεί τιμής, μή τούτων μεν αυτός
άφαιρεθείη, λάβοι δε παρά Δαυίδου τήν πρώτην τάξιν Αβεννήρος.
εκ τούτων άν τις κατανοήσειεν, όσα και πηλίκα τολμώσιν άνθρωποι 37
πλεονεξίας ένεκα και άρχής και τού μηδενί τούτων παραχωρήσαι,

κτήσασθαι γάρ αυτά ποθούντες διά μυρίων κακών λαμβάνουσε, και
δείσαντες άποβαλείν πολλώ χείροσι τό βέβαιον αυτούς τής παρα
μονής περιποιούσιν, ώς οϋχ όμοίου δεινού τυγχάνοντας πορίσασθαι 38
τηλικούτον μέγεθος εξουσίας, και συνήθη τους άπ’ αυτής άγαθούς
γενόμενον έπειτ’ αυτήν άπολέσαι, τούτου δε υπερβολήν έχοντος συμ
φοράς και διά τούτο χαλεπώτερα μηχανώνται και τολμώσιν έν
φόβω έργα: πάντες τούτ’ άποβαλείν γενόμενοι, άλλά περί μεν
τούτων εν βραχέσιν άρκεϊ δεδηλώσθαι.

§ 34= 2 Reg. ΠΠ 27.

ROMSPELat Zonaras II p. 124.
1 υπαντήσασ ΜSPEZon πρός) ante Lat πύλη πόλει Μ Ιώαβος) ό

ϊώαβοσMSPE δεξιούμενοσ Ε 2 * εύνους ευμένουσ RO *φίλουσ RO
4 έγχειρούντες επιχειρούντεσ RO * αποσπά μεν αποσπασμένων RO * αύ
των Μ 5 * δε om. RO τής πύλης om. Ε 6 αβεσαίω ME abessa Lat
7 την τόν ROE αβέννηροσSPE αβένηροσM 8 *ενεδρευθείς) έδρευθείσRO
τιμωρούντοσE 9 λαβών om. Lat αβένηροσM 10 Γιβρών) χε

βρών SP Tablon Lat περί έπι Ε τή στρατηγία Ε 11 τήE τώ: om.Ε
τιμή E μή– 12 Αβεννήρος om. Lat 14 τούτον. Ο 12 αβένηροσΜ
16 χείρωσε RO αυτουσ ROMSP 17 περιποιούσιν ποιούσιν RO ώς oύχ
– 21 γενόμενοι ιαπιφuan non siί ασημαία η αίum adipisoι μοιο αίummodo
magnitudinis potestate e

t dum assueuerit quilibet eius bonis μίi, et can rursus
αmittore, cum in relimendo potius carcelsior siί αerumma, propίση θ

α δημιοίΐογα

moliuntur et prae timore m
e

amittanί ηuae adopti sunt commίρνο αναμονα
praesununt Lat δεινού spuriumiudicat Holverda πορίσασθαι πορήσασθαι

Ο μ
η

πορίσασθαι Coccei 1
8

τηλικoύτο MSP απ’ ύπ’ Μ 1
9

έπειτ’ αυτήν
Holverda ότι ταύτην MSP έτι αυτήν RO τούτου δε ουδεΜ συμφορά RO 2

0

διά

τούτο και tr. MSP et fort. Lat χαλεπωτέραν Ο χαλεποτέραν Β
ί ένοι. Μ

2
1 έργα delet Holverda τούτ" του ed, princ. αποβαλείν απολαβείν RO
Iosephus. II. τ
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39 6. Δαυίδης δ’ άκούσας άνηρημένον τόν Αβεννήρονήλγησε μεν
την ψυχήν, έμαρτύρατο δε πάντας άνατείνων εις τόν θεόν τήν
δεξιάν και βοών, ώς ούτε κοινωνός εύη τής Αβεννήρου σφαγής,
ούτε κατ' εντολήν και βούλησιν ιδίαν άποθάνοι. άράς δε κατά
τού πεφονευκότος αυτόν δεινάς έτίθετο και τον οίκον όλον αυτού
και τούς συμπράξαντας υπευθύνους έποιείτο τας υπέρ τού τετε
40λευτηκότος ποινας" έμελε γάρ αυτώ μή δόξα παρά τάς πίστες
και τους όρκους ούς έδωκεν Αβεννήρωτούτο ειργάσθαι. προσέταξε
μέντοι γε παντί τω λαώ κλαίειν και πενθείν τόν άνδρα και τους
νομιζομένους τιμάν αυτού το σώμα περιρρηξαμένω μεν τάς έσθή
τας ένδύντι δε σάκκους, ταύτα δε ποιείν προάγοντας τήν κλίνην.

41 αυτός δ’ έφείπετο μετά τών γεγηρακότων και τών έν ήγεμονίας
όντων κοπτόμενός τε και τους δακρύος ένδεικνύμενος τότε εύνουν
τό πρός τόν ζώντα και την επιτεθνήκότι λύπην, και ότι μή κατά
42 τήν αυτού γνώμην άνήρητα. θάψας δ’ αυτόν έν Γιβρώνι μεγαλο
πρεπώς και επιταφίους τε συγγραψάμενος θρήνους αυτός έπι τού
τάφου στάς πρώτος άνεκλαύσατο και παρέδωκε τοις άλλοις, ούτως
δ’ αυτόν ό Αβεννήρου συνέσχε θάνατος, ώς μηδέ τροφήν άναγκαζόν
των αυτόν των εταίρων λαβείν, άλλ’ ώμοσε γεύσεσθαι μηδενός άχρι
43 ήλιου δυσμών. ταύτ’ εύνοιαν αυτό παρά του πλήθους έγέννησεν
οι τε γάρ πρός τόν Αβεννήρον φιλoστόργως διακείμενοι σφόδρ'
αυτού τήν προς αυτόν τιμήν άποθανόντα και φυλακήν τής πίστεως
ήγάπησαν, ότι πάντων αυτόν άξιώσειεντών νομιζομένων ώς συγγενή
και φίλον, άλλ' ουχ ως εχθρόν γενόμενον υβρίσειεν άκόσμω ταφή
και ήμελημένη" τό τε άλλο πάν ώς έπι χρηστώ και ήμέρω την

§ 39 = 2 Reg. III 28.
ROMSPELatZonaras II p. 124.
1 δεE ανηρήσθαι Ε τόν om. Ε αβέννηρον SPE αβενηρον Μ

2 έμαρτύρετο ROE 3 αβενήρου M 4* αποθάναι RO απέθανε fort.
5 όλον om. Μ 7 έμελλε ROMSPE δόξα) δοκεϊν Ε 8 Καβενήρω. Μ
αβεννήρων 8, τούτο) τούτον M τούτουσ RO 9 μέντοι γε] μεν RO
10 περιρρηξαμένω - 11 σάκκους ομη οι έρες μestem disruperit imηemescens
et saccho μtaleretur induίμs Lat περιρηξαμένω RO περιρρηξαμένων SP
11 ένδύντι) ένδυσαμένων (

i,

ras. 8 litt. m
.
1 S
) SP 12 δ
ε SP ήγεμονείαια

Μ 13 τε] δε RO 1
4 τόν on. ROSP ζώντα μίμος Lat τεθνήκότι)

defunctos Lat 15 κα
ι

δ
'

om. ΒΟ Γιβρών) χεβρώνι SP chebron Lat

1
6 τ
ε

om. SP 1
8

αβενήρου M συνέσχε συνέχεε Μ συνέχεε. SP adfία Lat

1
9

ετέρων Ρ ώμωσε Ο ώμοσε B γεύσεσθαι e
x Lat γεύσασθαι codd.
άχρισSPE 2

1

αβέννηρον SP αβένηρονΜ σφόδρα RMSP 22 απο
θανόντα, τον αποθανόντα RO τής) την RO 2
3

ότι έτι RO αξιώσεων RO
αξιώσειε ΜS P
*

ώ
ς

συγγενή – 24 γενόμενον om. Ο 24ύβρίσειν RO 25 τό

τ
ε

άλλο πάνl omnes ergo Lat άλλο πάν ώς) αλλ’ ώσπάν ΜSP

20
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- Συ ν Σ ν α ιν ν 3) Ο ν

φύσιν έχαιρε, την αύτήν εκάστου λογιζομένου πρόνοιαν εις αυτόν
του βασιλέως έν τους ομοίους τυχχάνονται τόν Αβεννήρου νεκρών
- - σ' ν -
έώρα. πρός τούτοις ούν μάλιστα Δαυίδην γλίχεσθαι δόξης άγαθής 44
ποιούμενον πρόνοιαν ώς εικός ήν οϋθείς υπενόησεν ύπ’ αυτού

-- 2 - - -ν -
5 φονευθήνα τόν Αβεννήρον έλεξε δε και πρός τό πλήθος, ώς αυτώ
μεν ουχ ή τυχούσα λύπη γένοιτ’ άνδρός αγαθού τετελευτηκότος, οι

ν ν - C ν ν Α. D -- ν

μικρά δε τους Εβραίων πράγμασι βλάβη στερηθέντων αυτού και
συνέχειν αυτά και σώζειν βουλας τε άρίστας και δώμηχειρών έντους
πολεμικούς έργους δυναμένου ,άλλά θεός μέν, είπεν, ώ μέλει πάν-45

10 των, ουκ εάσει τούτον ήμύν άνεκδίκητον, εγώ δ’ έπίστασθε, ώς
ουδέν Ιώαβον και Αβεσσαίον τους Σαρουίας παίδας ποιείν κανός
είμι πλέον έμού δυναμένους, άλλ’ αποδώσει την υπέρ τών τετολ
μημένων αυτούς άμοιβήν τό θείον" και Αβεννήρος μεν εις τοιούτο
κατέστρεψε τέλος τόν βίον.

15 Π. 1. Ακούσας δε την τελευτήν αυτού δΣαούλου πας Ίέβω-46
ν D --

σθος οϋ πράως ήνεγκεν άνδρός έστερημένος συγγενούς και την βασι
λείαν αυτώ παρασχόντος, άλλ’ υπερεπάθησε και λίαν αυτόνώδύνη

ς 2 ν ν Σ) ν D 2)ΟΥ 2. - ν ν

σεν δ Αβεννήρου θάνατος, έπεβίω δ' ούδ' αύτός πολύν χρόνον,
Σ) - Ο ν - D ν ς -ν ν κ. ν ν Ση τ,

άλλ' υπό τών Έρέμμωνος υιών Βανά, έτέρω δε Θαηνός όνομα ήν,

§ 43 = 2 Reg. Π.36.

ROMSPELatZonaras II p. 124.
1 τήν αυτήν –3 έωρα) μειοημοφue credente talem /μίuran regis in se pro

μίdentiam qualem eum in abenner morte μίdebanί Lat λογιζομένου λογιζο
μένουσ Ρ λογιζομένω RO αυτόν codd. 2 έν τους όμοίος om. Lat
όμοιος ομοίοισ όποίοισ MSP όμοίος όποίων ed, princ. όμοίος ής coni,
αβενήρου M 3 πρός τούτοις etc. corrupta πρός τούτοις –5 Αβεν

νήρον in his ergo ηestis dauta praeopuan glorian habere uidebatur, unde
βαρtum est, μt nullus suspicaretur abenner μοίumtate eius occisun Lat 4 πρό
νοιαν, αν i ras. uid. Η ώς εικός ήν) ώστε κόσμενήν ώσΜ ήν εικόσ
μεν ήν ώσSP 5 Αβεννήρον άβεννήρου Β αβένηρον Μ ώς οn. RO
6 ουχ ή ουχί RO γένοιτο λύπη tr. Μ γένοιτο MSP 7 πράγμασιν OS"Ρ"
αυτού τού coni. και συνέχειν αυτά om. ΜSPLat 8 σώζειν 8

βουλαΐς τε αρίστας) βούλαισ ταΐσ αρίσταισ RO 9 πολεμικούς πολεμίοισ
ΒΟ μέλλει RO 10 ήμεν υμίν MSP εγώ δ' επίστασθε, έδωδ' επί
στασθε Ο επιστάσθω δε MSP ego uero moui Lat ώς) ώσ εγώ SP
11 αύessa Lat σαρουία OM sarbiae Lat 13 αβενήροσΜ τοιούτον. Ο
15 i. marg. II Lat έβοσθοσ Μ ιεβοσθόσSPE tebos Lat 17 αυτών

αυτού. Ο ωδίνησεν Ο 18 αβενήρου M i. marg. β΄ ΒΟ - έπεβίω) ουκ

έπεβίω. Μ' ουκ έπεβίωσε SP δεROSPE 19 Έρέμμωνος ιερέμμωνοσMSP

έρεμμώτοσE remnon Lat Bανά) βαναύθα Μ βαναοθα: 8 βαναοθάΡ βανα
σθάνουΕ δαια (siue bena) Lat έτέρω δε τώ δ’ ετέρωMSP Θαηνος θαυ
νοσ S θαύνοσΡ θάννοσM βαήβου E ratha Lat

τις
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47 επιβουλευθείς άπέθανεν ούτοι γάρ όντες το μεν γένος Βενιαμί
τα τούδε πρώτου τάγματος, λογισάμενοι δ’ ώς αν αποκτείνωσε
τόνΊέβωσθον μεγάλων παρά Δαυίδου τεύξονται δωρεών και στρα
τηγίας ή τινος άλλης πίστεως το έργον αυτούς έσται παρ' αυτώ αι
48 τιον, μόνον εϋρόντες μεσημβρίζοντα και κοιμώμενον τόνΊέβωσθον
και μήτε τους φύλακας παρόντας μήτε τήν θυρωρόν έγρηγορυϊαν,

άλλά και αυτήν υπότε τού κόπου και της εργασίας ήν μετεχειρί
ζετο και του καύματος εις ύπνον καταπεσούσαν, παρελθόντες εις
τό δωμάτιον, ενώ συνέβαινε κατακεκοιμήσθαι τόν Σαούλου παιδα,
49κτείνουσιν αυτόν, και την κεφαλήν άπoτεμόντες και δι’ όλης νυ
κτός και ήμέρας ποιησάμενοι την πορείαν, ώς άνφεύγοντες εκ των
ήδικημένων πρός τόν ληψόμενόν τε τήν χάριν και παρεξοντα την
άσφάλειαν, εις Γιβρώνα παρεγένοντο και την κεφαλήν επιδείξαντες
τώ Δαυίδη τήν Ιεβώσθου συνίστων αυτούς ώς εύνους και τον έχ
50 θρόν αυτού και της βασιλείας άνταγωνιστήν άνηρήκότας. δ. δ' ουχ
ώς ήλπιζονούτως αυτών προσεδέξατο το έργον, άλλ’ ειπών, ,ώ κά
κιστοι και παραχρήμα δίκην ύφέξοντες, ούκ έγνωτε πώς εγώ τον
Σαούλου φονέα και τον κομίσαντά μου τον χρυσούν αυτού στέφανον
ήμυνάμην, και ταύτα εκείνω χαριζόμενον την άναίρεσιν, να μη
51 συλλάβωσιν αυτόν οι πολέμιους ή μεταβεβλήσθαι με και μηκέτι
είναι τον αυτόν ύπωπτεύσατε, ώς χαίρειν κακούργος άνδράση και
χάριτας ήγήσασθαι τάς κυριοκτόνους ύμών πράξεις, άνηρήκότων
έπι τής αυτού κοίτης άνδρα δίκαιον και μηδένα μηδέν κακόν ειρ
52 γασμένον, υμάς δε και διά πολλής εύνοίας και τιμής έσχηκότα; διό
δώσετε ποινήν μεν αυτώ κολασθέντες, δίκην δ’ έμοί τού νομίσαν
τας ήδέως έξειν με την Ιεβώσθου τελευτήν τούτον άνελεϊν, ου

§ 47 = 2 Reg. IV 2.

ROMSPELatZonaras II p. 124.
1 βεννιαμίται S 3 έβοσθον Μ ιεβοσθόν SP tebus Lat τεύξωνται Μ
4 παρ' αυτώ αιτιον) παρ’ αυτουσ αίτιον Ο παρά τό δωμάτιον MSP, om.

Lat 5 ιέβοσθον Μ ιεβοσθόν SP eum Lat 8 παρελθόντοσ Ο 10 *κτεί
νουσιν κατακτείνουσιν SP όλης όληστήσΜ νυκτός και om. Lat
11 πορίαν ΒΟ φυγόντεσ Μ 12 παρέξοντα παρέξοντάτε RO 13 *Γι
βρώνα) γιβρωνα Μιχεβρώνα SP cebron Lat 14 τώ: om. Ε ιεβόσθου Μ
ιεβοσθού SP ebus Lat αυτούς αυτουσ ROM εαυτούσ SPE senettpsos Lat

(ΟΟι

ώς εισΜ 15 ανηρήκότασ, α ex corr. M ουχ ώς ώσουχM ώσουκ Ρ
ώσουχ ώσS 19 * ταύτ’ MSP μή] μη ζώντα E 20 ή codd. 22 ήγήσασθε
Ο 23 τής) τοϊσ R αυτού codd. εργασμένον) εργασάμενον MSPE
24 δε και δε M 25 τού) τούσΜ νομίσαντεσE 26 τής ιεβοσθού (ιεβο
σθού P τού ιεβοσθού Ε) τελευτή SPE Iεβώσθου εβόσθου M illus Lat

5
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1 5
γάρ έδύνασθε μάλλον άδικήσαι την έμήν δόξαν ή τούθ’ υπολα
βόντες” ταύτ’ ειπών πάσαν ακίαν αυτούς αικισάμενος διεχρήσατο
και την Ιεβώσθου κεφαλήν έντώ Αβεννήρου τάφω πάντωνάξιώσας

έκήδευσε.
2
.

Τούτων δ
ε

τοιούτον λαβόντων τέλος ήκον άπαντες ο
ι

τού 53

λαού τών Εβραίων πρώτοι πρός Δαυίδην εις Γιβρώνα ούτε χιλι
αρχοι και ηγεμόνες αυτών, και παρεδίδοσαν αυτούς τήν τ

ε εύνοιαν,

ή
ν

έτι και Σαούλου ζώντος είχον προς αυτόν, υπομιμνήσκοντες και
την τιμήν, ήν γενόμενον τότε χιλίαρχον τιμώντες ο

ύ διέλιπον, ότι

τ
ε

βασιλεύς υπό τού θεού διά Σαμουήλου τού προφήτου χειροτο
νηθείη και παίδες αυτού και ώ

ς

τήν Εβραίων χώραν αυτώ σώσαι

καταγωνισαμένω Παλαιστίνους δέδωκεν ό θεός εμφανίζοντες. δ δ
ε

5
4

ταύτης τ
ε

άποδέχεται της προθυμίας αυτούς και παρακαλέσας
διαμένειν, ο

ύ

γάρ έσεσθαι μετάνοιαν αυτούς εκ τούτοιούτου, και

κατευωχήσας και φιλοφρονησάμενος έπεμψε τόν λαόν παρ’ αυτόν
άξοντας άπαντα, και συνήλθον έκ μεν τής Ιούδα φυλής όπλιτών 55

ώς όκτακόσιοι και εξακισχίλιοι φορούντες οπλα θυρεόν και σιρομά

στην ουτοι δ
ι τώ Σαούλου παιδί παρέμενον τούτων γάρ χωρίς ή

Ιούδα φυλή τόν Δαυίδην άπέδειξε βασιλέα, έκ δ
ε

τής Συμεωνίδος 56

φυλής έπτακισχίλιοι και εκατόν, έκ δ
ε

τής Ληουίτιδος τετρακισχί
λιοι και επτακόσιοι έχοντες άρχοντα Ιώδαμον, μετά τούτοις ή

ν

δ άρχιερεύς: Σάδωκος σύν είκοσι δύο συγγενέσιν ήγεμόσιν. έ
κ

δ
ε

τής Βενιαμίτιδος φυλής όπλίται τετρακισχίλιοι" ή γάρ φυλή περιέ
μενεν έτι τών του γένους Σαούλου τινά βασιλεύσειν προσδοκώσα.

$52=2 Reg IV 11, § 53sg. = 1 Paral. ΧΙ 1–3, § 551 Paral. ΧΙΙ 23 sq.

ROMSPELatZonaras II p. 124.

1 έδύνασθε, ε ex α
ι

corr. S αδικήσαι) αδικείσθαι RO ή om. ΜSP
ηuan Lat 2 ταύτα SP 3 εβόσθουΜιεβοσθού SPE tabus Lat αβε

λαού

νήρου M 5 τοιούτο M τοιούτων ROP 6 *λαού σαούλου Μ
.

Γιβρώνα
γεβρωνα Μιχεβρώνα SP cebron Lat ούτε) ήτοι R 7 ήγεμόνες ο

ι

ηγεμόνεσ

MSP παρέδωκαν. Ε αυτουσ ROMP εαυτούσE senettpsos Lat 9 διέλει
πον ΜΡς 11 και παίδες αυτού om. Lat 12 καταγωνισαμένου MSP 14 εκ

τού τοιούτου Mutus ret causa Lat τοιούτου, και τοιούτουσ είναι MSP

1
5 επαρ’ αυτόν on MLat 1
7 θυρεών RO και om, MSP σειρομάστην SP

1
9 συμεωνίδος) συμεώνοσ MSP Simeon Lat 2
0

και i ras. P Αηουίτι
δος) δανουΐτιδοσ RO λευίτιδοσMSP loui Lat 21 και om, MSP ιόδαμονΟ
todam Lat μετά τούτουσ MSP oun guibus Lat 22 ό on. RO Σάδωκος
σάδοκοσΡς σάδακοσM sadoo Lat είκοσι και δύο MSP μίginίi et duotus Lat
ήγεμόσι ο
ι

αμοιβus Lat 23 bentamin Lat, 24 Σαούλου τού σαούλου
MSP βασιλεύσειν) regnaturum Lat βασιλεύσαι codd.
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5
7

εκ δ
ε

τής Εφραίμου φυλής δισμύριοι και οκτακόσιοι τών δυνατωτά

των και κατ' ισχύν διαφερόντων. έκ δ
ε

τής Μανασσήτιδος φυλής
τού ήμίσους μύριοι όκτακίσχίλιοι (τών δυνατωτάτων), έκ δ

ε

τής

Ισαχάρου φυλής διακόσιοι μεν οι προγνώσκοντες τά μέλλοντα,

5
8

όπλίται δ
ε δισμύριοι, έκ δ
ε

τής Ζαβουλωνίτιδος φυλής όπλιτών
επιλέκτων πέντε μυριάδες αύτη γάρ ή φυλή μόνη πάσα προς
Δαυίδην συνήλθεν ούτοι πάντες τον αυτόν όπλισμόν είχον τους
τής Γάδου φυλής, έκ δε τής Νεφθαλιδος φυλής επίσημοι και ήγε
μόνες χίλιοι όπλοις χρώμενοι θυρεώ και δόρατι, ήκολούθει δ

ε

φυλή

5
9

άναρίθμητος ούσα, έκ δ
ε

της Δανίτιδος φυλής εκλεκτοι δεσμύριοι
έπτακισχίλιοι εξακόσιοι, έκ δ

ε

τής Ασήρου φυλής μυριάδες τέσσα
ρες, έκ δ

ε

τών δύο φυλών τών πέραν τού Ιορδάνου και του λοιπού
τής Μανασσήτιδος φυλής ώπλισμένων θυρεόν και δόρυ και περι
κεφαλαίαν και βομφαίαν μυριάδες δώδεκα και α

ι λοιπα φυλαί

6
0 βομφαίας έχρώντο. τούτο δή πάν τό πλήθος εις Γιβρώνα πρός

Δαυίδην συνήλθε μετά πολλής παρασκευής σιτίων και οίνου και
τών πρός τροφήν πάντων και μια γνώμη βασιλεύειν τόν Δαυίδην
έκύρωσαν. έπι δε τρεις ήμέρας εορτάσαντος τού λαού και κατευω
χηθέντος εν Γιβρών, ό Δαυίδης μετά πάντων εκείθεν άρας ήκεν
εις Ιεροσόλυμα,

61 Π. 1. Tών δε κατοικούντων την πόλιν Ιερουσαίων, γένος δ'

εισιν ούτοι Χαναναίων, άποκλεισάντων αυτώ τάς πύλας και τους

§ 57-60 = 1 Paral. ΧΠ 30–40; $ 61 = 2 Reg. V 6.

ROMSPVELatZonaras II p. 125.

1 Εφραίμου) efren Lat τών) οι τών Μ δυνατοτάτων R 2 Μανασ
σήτιδος μανασσίτιδοσMS” μανασήτιδοσS"Ρ" manasse Lat 3 τού ήμίσους

– 4 φυλής on. RO τών δυνατωτάτων οn. MLat 4 sachar Lat 5 Ζα
βουλωνίτιδος ζαβουλώνοσMSP καθμlon Lat 6 επιλεκτών, ι inser. m. 1 Μ

μόνη om. Ρ 7 ούτοι) εί
i

siquiden Lat 8 Γάδου γαλάδου Ο φαίh Lat
τής om. Ρ(2) Νεφθαλιδος νεφθαλιδου Β νεφθαλίτιδοσMSP nephthalin Lat

9 χίλιοι) χιλίοισ RO ήκολούθη BP δ
ε δ
’ ή MSP 1
0

dam Lat

1
1 εξακόσιοι om. MSP άσειρου M aser (e ex y corr. m. 1 cod. Ambros) Lat

1
2 έκ δε–14 φυλής, θα είμαθμs αμtem tribubus et media mamasses, αμαρ

trans tordamen habitabant Lat 13 μανασσήτιδοσ, ή i ras. 8 μανασσίτιδοσMP"
όπλισμένον B θυρεών S θυρεώ Μ θυρεόν–14 βομφαίαν soutis e

t

Lanois e
t

Cassidibus et loriots et gladis Lat περικεφαλαία και δομφαία Μ

14 και sed e
t Lat φυλα] δε φυλαί comi. 1
5 πάν on MLat * Γιβρώνα)

γεβρωνα Μιχεβρώνα SP cebron Lat 16 συνήλθε, Ρ συνήλθον 8 17 * βασι
λεύσειν Μ 1
8 έωρτάσαντοσE * κατευωχθέντοσ Β
ι

1
9 Γιβρών) τή.

γιβρώνι 8 τή γεβρωνι Μ χεβρώνι Ρ cebron Lat 2
1 – p. 105,4 V (Vatica
nus gr. 147) collatus est i. marg. IΙΙ Lat 2
2

εισιν ούτοι) ήν ήτοι, ή

eras. V

10

15
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πεπηρωμένους τάς όψεις και τάς βάσεις και πάντό λελωβημένον
στησάντων έπι χλεύη τού βασιλέως έπι τού τείχους και λεγόντων
κωλύσειν αυτόν εισελθείν τούς αναπήρους, ταύτα δ’ έπραττον κα
ταφρονούντες τή τών τειχών όχυρότητι, όργισθείς πολιορκείν ήρξατο
5 τά Ιεροσόλυμα και πολλή σπουδή και προθυμία χρησάμενος ώς 62

10

15

διά τού ταύτην έλεϊν ευθύς εμφανίζων τήν ισχύν και καταπληξό
μενος είτονες άρα και άλλοι τον αυτόν εκείνος τρόπον διέκειντο
προς αυτόν, λαμβάνει κατά κράτος την κάτω πόλιν. έτι δε τής 63
άκρας λειπομένης έγνω τιμής υποσχέσει και γερών δ βασιλεύς προ
θυμοτέρους επί τά έργα τους στρατιώτας παρασκευάσαι, και τώ
διά των υποκειμένων φαράγγων έπι τήν άκραν άναβάντι και ταύτην
ελόντι στρατηγιαν άπαντος τού λαού δώσειν επηγγείλατο, πάν-64.
των δε φιλοτιμουμένων άναβηναι και μηδένα πόνον οκνούντων
υφίστασθαι δι’ επιθυμίαν τής στρατηγίας, δΣαρουίας πας Ιώαβος
έφθη τούς άλλους, και άναβάς έβόησε προς τον βασιλέα την στρα
τηγαν άπατών,

2. Εκβαλών δε τούς Ιερουσαίους εκ τής άκρας και αυτός 65
άνοικοδομήσας τά Ιεροσόλυμα πόλιν αυτήν Δαυίδου προσηγόρευσε,

και τον άπαντα χρόνον έν αυτή διέτριβε βασιλεύων, ό δε χρόνος
δν της Ιούδα φυλής ήρξε μόνης εν Γιβρώνι εγένετο έτη επτά και
μήνες έξι άποδείξας δε βασίλειον τα Ιεροσόλυμα λαμπροτέροις
αίει και μάλλον έχρήτο τους πράγμασι τού θεού προνοουμένου
κρείττω ποιείν αυτά και λαμβάνειν επίδοσιν πέμψας δε πρός 66
αυτόν και Ιέρωμος δ Τυρίων βασιλεύς φιλίαν και συμμαχίαν συνέ
θετο" έπεμψε δ’ αυτώ και δωρεάς ξύλα κέδρινα και τεχνίτας

§ 61-65 = 1 Paral. ΧΙ 4–7; $ 66 = 2 Reg. V 9 sq.

ROMSPEVLatZonaras II p. 125. Theodoretus I p. 268.
3 i. marg. γ' RO κωλύσειν) coni. κωλύειν codd. Ε φuta prohiberent Lat
εαυτόν– αναπήρουσ i ras. 1 Η δ' δοm.rubricator O δε MSP 4 τει

χέων V όχυρότητ) ευρότητι, η Corr, ex η Β εύρότητι Μεχυρότητι coni,
όργισθείς) όργισθείσ δε Ο 6 διά τούτ’ αυτήν ROM εμφανίσων Ernesti
i. marg. ΙΙΙΙ Lat καταπληξάμενοσ MSPVLat 12 παντόσSP

14 δι’ επιθυμίαν επιθυμία. Ο Σαρουίας V σαρουία ROMSP Sarutae Lat
15 * αναβάς έβόησε ανεβόησεν αναβάσΜ 18 * ανοικοδομήσας-προσηγό
ρευσε reaedificans cluitaten eam hicrosolyma numoupauit Lat αυτήν om. Ε
20 μόνοσ ΟΕ Γιβρών, γιβρωνι Μ χεβρώνι SP τή χεβρώνι V συνοι

Lat 21 αποδείξας – Ιεροσόλυμα) oumφue regnum suum constituisse in hicro
solymis Lat * βασίλειον τα βασίλεια όντα τά ΜO βασίλεια όντα εισB et
fort. Lat 22 αει MPV και S. 1 R έχρήτο, έ ς. 1 M 23 κρείττω) και
κρείττω. Ο i. marg. δ' RO V Lat 24 και om. Μ Ιέρωμος ιέρωμος Ο
ειραμοσΜ χείραμοσSP ειρωμοσWE chiramLat Τυρίων) ίψri Lat 25 δε
ROSP
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άνδρας τέκτονας και οικοδόμους, οι κατεσκεύασαν βασίλειον έν
“Ιεροσολύμος. Δαυίδης δε τήν τε άνω πόλιν παραλαβών και την
άκραν συνάψας αυτή εποίησεν εν σώμα, και περιτειχίσας επιμελη
67τήν τών τειχών κατέστησεν Ιώαβον, πρώτος ούν Δαυίδης τους
Ιερουσαίους εξ Ιεροσολύμων έκβαλών άφ' εαυτού προσηγόρευσε την 5
πόλιν έπι γάρ Αβράμου τού προγόνου ήμών Σόλυμα εκαλείτο,
μετά ταύτα δε αυτήν φασίτινες, ότι και Όμηρος ταύτ’ ώνόμασεν
Ιεροσόλυμα, το γάρ ιερού κατά τήν Εβραίων γλώτταν ωνόμασε τα
68 Σόλυμα ό έστιν άσφάλεια, ήν δε πάς ό χρόνος άπό τής Ιησού
του στρατηγού έπι Χαναναίους στρατείας και του πολέμου, καθ' 10
δν κρατήσας αυτών κατένειμε ταύτην τους Εβραίους και ουκέτι
τους Χαναναίους έκβαλείν εξ Ιεροσολύμων έδυνήθησαν οι Ισραηλι
ται, μέχρις ό Δαυίδης αυτούς έξεπολιόρκησεν, έτη πεντακόσια και
δέκα και πέντε,

69 3. Ποιήσομαι δε και μνήμην Ορόνα πλουσίου μεν άνδρός τών 15
Ιερουσαίων, ούκ άναιρεθέντος δε έντή Ιεροσολύμων πολιορκία υπό
Δαυίδου διά τήν προς τους Εβραίους εύνοιαν αυτού και τινα και
χάριν και σπουδήν προς αυτόν γενομένην τον βασιλέα, ήν μικρών
70 ύστερον ευκαιρότερον σημανώ έγημε δε και άλλας γυναίκας πρός
τας ούσας αυτώ Δαυίδης και παλλακάς έσχεν. έποιήσατο δε και 20
παΐδας εννέα τον αριθμόν, ούς προσηγόρευσεν Αμασέ, Αμνου, Σεβάν,

§ 66.67 = 2 Reg. V9 sq, S70= 1 Paral. III 5 sq. (cf. XIV 4sq.2 Reg. V13).

ROMSPLVELatZonaras II p. 125. Michael Glycas II p. 332. Theodo
retus I p. 268 sq.

1 τέκτονας τέκτονάστε Ε κατεσκεύασαν κατασκευάσειαν MSP com
struarerunt Lat 2 Ιεροσολόμοισ Ρ * άνω) ROMVE et Theodoretus κάτω
SP superioren Lat παραλαβών) Ε περιλαβών codd, muniens Lat *τή άκρα
V 3* αυτή έναύτή ROMV 5 * αφ' εαυτού– 6 πόλιν Manc μrtem hicroso
ίψma numoupauti Lat 6 *αβράμου 8 άβραάμου V *Σόλυμα ιεροσόλυμα
Μ 7 μετα-9 ασφάλεια) φuidan uero diount φuία οι homerus posted eam
mominauit hicrosolyma; fieron emin hebraea linρμα munitio est Lat ταύτα

MSPV 8 ιερού ιερόν V ιερόντά σόλυμα Μ ιερόν - σόλυμα S ιερόν σόλυμα P
γλώτταν ωνόμασε ωνόμασε γλώσσαν MSP ωνόμασε τά Σόλυμα σό

λυμα ωνόμασε V τά Σόλυμα om. ΜSP turbae huius Loci inde ortae
uidentur, quod nota φασί τινες, ότι και Όμηρος ταύτ’ ωνόμασε τα Σόλιμα in
textum recepta est 11 κατένειμε– Εβραίους terram corun diuisit hebraeis
μνασίον Microsoίψηλα Lat κατένειμε, ν ex μ corr. S 13 δ) ού, MSPV
έξεπολιώρκησεν. Ο έτι R. 14 δέκα και πέντε πεντεκαίδεκα MSPV
15-p. 105, 4 collatus L 15 Όρόνα) όρφόνα Μ όρφνά ROSPLV orfin Lat
Όρόννα Hudson of VII 13, 4 16 ουκ ούκ Μ δε om. Μ 17 τούς om.

ΟV και χάριν, χάριν ROL 19 εύκαιρώτερον Μέγκαιρότερον RO 21 έν
νέα ένδεκα ed. princ. άμασέ αμνουσεβάν νάθαν RO αμασέμνουσεβανα
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Νάθαν, Σολομώνα, Ίεβαρή, Έλήν, Φαλναγέην, Ναφήν, Ιεναέ, Έλι
φαλέ, έτι δε και θυγατέρα Θαμάραν τούτων, οι μεν έννέα έξ

ι

ευ
γενίδων ήσαν γεγονότες, ούς δ

ε

τελευταίους ειρήκαμεν δύο εκ των
παλλακίδων, Θαμάρα δ

ε

όμομήτριος Αψαλώμωήν.
IV. 1. Γνόντες δ’ οι Παλαιστίνοι τον Δαυίδην βασιλέα υπό τών 71

Εβραίων αποδεδειγμένον στρατεύουσιν επ’ αυτόν εις Ιεροσόλυμα,
και καταλαβόμενοι την κοιλάδα των Γιγάντων καλουμένην, τόπος δε

έστιν ου πόρρω τής πόλεως, εν αυτή στρατοπεδεύονται. δ δε τών 72

Ιουδαίων βασιλεύς, ουδέν γάρ άνευ προφητείας και του κελεύσαι τον
θεόν και περί των έσομένων λαβείν έγγυητήν εκείνον έαυτώ ποιεϊν
επέτρεπεν, έκέλευσε τον αρχιερέα τ

ί

δοκεί τώ θεώ και ποδαπών
έσται τ

ο

τέλος της μάχης προλέγειν αυτώ. προφητεύσαντος δ
ε

7
3

νίκην και κράτος εξάγει τήν δύναμιν επί τούς Παλαιστίνους και
γενομένης συμβολής αυτός κατόπιν αιφνιδίως έπιπεσών τους πο
λεμίους τους μεν αυτών άπέκτεινε, τους δ

ε

εις φυγήν έτρέψατο.
ύπολάβη δ

ε μηδες όλίγην τήν τών Παλαιστίνων στρατιάν έλθεϊν 74

επί τούς Εβραίους τώ τάχει τής ήττης και τ
ώ μηδέν έργον έπι

δείξασθαι γενναίον μηδε μαρτυρίας άξιον στοχαζόμενος αυτών την
βραδύτητα και την άγέννειαν, άλλά γινωσκέτω Συρίαν τε άπασαν
και Φοινίκην και πρός τούτοις άλλα έθνη πολλά και μάχιμα συ
στρατεύσαι αυτούς και του πολέμου κοινωνήσαι, δ και μόνον ήν 75

αίτιον τοσαυτάκις αυτούς νικωμένος και πολλάς άποβαλούσι μυ
ριάδας μετά μείζονος έπιέναι τους Εβραίους δυνάμεως. άμέλει και

$ 7
1– 2 Reg. V 17; 1 Paral. XIV 8.

ROMSPLVELatZonaras II p. 125.
θαν Μ άμασεμνούσέβανναθάν Ρ άμα… σεμνούσι έβανναθάν 8 άμασεμνού
έβαν ναθάν L αμνάσ σεμνουσεβάν ναθάν V annan ellum cham mathan Lat

1 Σολομώνα) σολομών Μ
.

σολομών SP σαλoμώνα LV Solomonen Lat
ιεραρή (ι ex corr. B) ελήν RO ιεβάρ ελήν (έ ex έcorr, P) MSP εβάρ έλειμ

Ρ
ε

ιεβαρ ελίην LV Lebar helici Lat φαλναγέην ναφήν Β φαλναγεήν, ναφήν
ΟΥφαλναγέ ήνναφήν· Μ φαλναγε ήναφήνSP φαλναγενναφήν P

α φαλναγέην L.

/alma ennaphin Lat distingue Eληνφαλ (Ελεφάλην fort), Ναγέην, Νάφην
Ιεναει εναεS ενάε ΜΡ εναέΟ ναεLV mas Lat ελιδαεfort. Ελιφαλε] έλι
φαδεLV helifa Lat 2 δε om. LV θάμαραν L 4 θάμαρα L. Αψαλώμων
αψαλόμω R αβεσαλώμωMLV αβεσσαλώμω SP ήν om. LV huc usque

collati LV 5 i. marg. ε"RO VI Lat δεROSP 7 Γιγάντων) τιτάνων SP

δ
'

έστιν Ρ 9 ουδεν, δεν s. 1 P 1
1 και και... 8 ποταπόν Coccei 12 τό

τήσ μάχησ τέλοσ tr.MSP 1
4

*αιφνηδίωσO 16ύπολάβοι SP στρατείαν Μ

1
7 τάχει, τi. Tas, ει ex η S τάχει τής ιτή euan. Ε, τώ) τό ROMS"

1
9

βραδύτητα βαρύτητα MP αγεννίαν Μαγένειαν 8 τ
ε

om. Μ

2
0 πολλά om. Μ 22 άποβαλλούσι RO αποβάλλουσα SP 2
3

έπείναι RO
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ταύτας πταίσαντες τας μάχας τριπλάσιος στρατός έπήλθε τώ
76Δαυίδη και εις ταυτό χωρίον έστρατοπεδεύσατο, πάλιν δε τούβα
σιλέως των Ισραηλιτών έρoμένου τον θεόν περί τής περί τήν μάχην
εξόδου, προφητεύει ό άρχιερεύς εν τοις άλσεσι τους καλουμένους
Κλαυθμώση κατέχειν την στρατιάν ούκ άπωθεν τού τών πολεμίων 5
στρατοπέδου, κινείν δ’ αυτόν μή πρότερον μηδ’ άρχεσθαι της μάχης,
77 πριν ή τα άλση σαλεύεσθαι μήπνέοντος άνέμου, ώς δ’ εσαλεύθη
τά άλση και δν αυτώ καιρόν προείπεν ο θεός παρήν, ουδέν έπεσχών
έφ’ έτοίμην ήδη και φανεράν εξήλθε τήν νίκην, ού γάρ υπέμειναν
αυτόν αί τών πολεμίων φάλαγγες, άλλ’ ευθύς άπό τής πρώτης 10
συμβολής τραπέντας ενέκειτο κτείνων και διώκει μεν αυτούς άχρι
πόλεως Γαζάρων, ή δ' έστιν ορος αυτών τής χώρας, διαρπάζει δ'
αυτών τήν παρεμβολήν και πολύν ευρών εν αυτή πλούτον και τους
θεούς αυτών διέφθειρε

78 2. Τοιαύτης δ’ άποβάσης και ταύτης της μάχης έδοξε Δαυίδη 15
συμβουλευσαμένω μετά τών γερόντων και ήγεμόνων και χιλιάρχων
μεταπέμψασθαι των όμοφύλων έξ άπάσης τής χώρας προς αυτόν
τούς έν άκμή τής ηλικίας, έπειτα τους ιερείς και Ληουίτας και
πορευθέντας εις Καραθιάριμα μετακομίσαι τήν τού θεού κιβωτόν
έξ αυτής εις Ιεροσόλυμα και θρησκεύειν έν αυτή λοιπόν έχοντας 20
79 αυτήν θυσίας και τας άλλας τιμας, ας χαίρει το θείον εΐ γάρ
έτι Σαούλου βασιλεύοντος τούτ’ έπραξαν, ουκ άνδεινόν ουδέν έπα

$ 75 = 2 Reg. V-22, 1 Paral. ΧΙV 13; $ 78 = 1 Paral. XII 1.

ROMSPELatExcPetresc Zonaras II p. 125 sq.
1 τριπλάσιος στρατός έπήλθε τριπλασίω στρατώ έπήλθονMSP έπήλθον

τριπλάσιοσ στρατόσE oun tripίοι manu-menerunt Lat 2 έστρατοπεδεύ
σαντο MSP 3 ερομένου, ο ante μ i. Tas. R 4 άλσεση ROMPE 5 * Κλαυ
θμώσει μίαιρίας Lat κλαυθμώνος Ζοη άποθεν ROMPE του μενούσι του
(του inser. m. 1 Μ) MSPLat ούσι του Ε 6 τής om, MSP 7 ή om. Ε
άλση ROMPE δεSPE 8 άλση ROMPE δν αυτώ καιρόν) ό καιροσόν
αυτώ, ROSP tempus quo et Lat ουδενί μηδέν E 9 έφ' φuasi – αd Lat
10 πρώτης om. ΜΕ 11 ενέκειτο) ένίκησε, i. marg. m. 1 γρ ενέκειτο M
12 Γαζάρων) γεζάρων MSP φezathennan Lat όροσΜ διαρπάζει δ' RO
Lat διαρπάσασ Μείται διαρπάσασ SP διαρπάσασ δε Ε 13 * πολλών ΟΑ
14 διέφθειρεν 8“P διέφθειραν Μ 15 τοιαύτης δ’ αποβάσης) τοιούτου δ’ απο
βάντοσ MSP και κατά Μ” μάχης μάχησ τού τέλουσMSP έδοξε inc.
Εχο Δαυίδη) δαυίδω R 17 αυτόν ROMSP 18 ιερείς, ιερείστε Ε
Ληουίτας λευίτασ ΜSPEExc και suspectum 19 πορευθέντεσΜ καρια
θιαριμά RO καραθαριμά P καραθαρίμα 8 καραθαμα MExcSuid καραθια
ρεμ Ε ραγδαίhiarim Lat μετακομίσαι, με i ras.S 22 Σαούλου σαούλου
και Ο βασιλεύοντος om. Εχο τούτ’) ταύτ’ MSPExc
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θον, συνελθόντος ούν τού λαού παντός, καθώς έβουλεύσαντο, πα
ραγίνεται ο βασιλεύς έπι την κιβωτόν, ήν βαστάξαντες έκ τής
Αμιναδάβου οικίας οι ιερείς και επιθέντες έφ’ άμαξαν καινήν
έλκειν άδελφούς τε και πασιν επέτρεψαν μετά των βοών, προήγε 80
δ’ ό βασιλεύς και πάν συν αυτώ το πλήθος ύμνούντες τον θεόν
και άδοντες πάν είδος μέλους επιχώριον σύν τε ήχω ποικίλω
κρουσμάτων τε και όρχήσεων και ψαλμών έτι δε σάλπιγγος και

ν ν ν ν Ω C ν C Ω Ση -ν

κυμβάλων κατάγοντες την κιβωτόν εις Ιεροσόλυμα. ώς δ΄ άχρι τής 81- Ο ν - - -
Χειδώνος άλωνος τόπου τινός ούτω καλουμένου προήλθον, τελευτά- D ν -- -ν -- -ν -ν

Οζάς κατ’ όργήν του θεού τών βοών γάρ έπινευσάντων την κιβω
-- - α ΣΑ

τον έκτείναντα τήν χείρα και κατασχεϊν έθελήσαντα, ότι μή ών
Ο ν αν ιν Σ) -- Σ - - C ν ν ν

ιερεύς ήψατο ταύτης, άποθανείν έποίησε και δ μεν βασιλεύς και 82- - - 2. ν 2 ν. - ν - 2- 3-- Ο ν ν Σ) κ
ό λαός έδυσφόρησαν επί τω θανάτω τού Οζά, ό δε τόπος έν ώ

Λ. D -- - ν

ετελεύτησεν Οζά διακοπή καλείται, δείσας δ' δ Δαυίδης και λο
ν ν Σ) ν ν - D -- ν ν ν D

γισάμενος, μή ταύτό πάθη τώ, Οζά δεξάμενος την κιβωτόν παρ
αυτόν έντε πόλει, εκείνου διότι μόνον έξέτεινε την χειρα πρός

α D ν
αυτήν ούτως άποθανόντος, ούκ εισδέχεται μεν αυτήν προς αυτόν 83
Σ) ν ν Υ D , Λ, »η ν Σ) ν ν D

εις τήν πόλιν, άλλ" έκνεύσας εις τι χωρίον άνδρός δικαίου, Ώβα
§ 79 = 1 Paral. ΧΙΙΙ 6; 2 Reg. VI 5.

ROMSPELat ExcPetrescZonaras II p. 127. Suidass. Oζάν. Theodoretus I
p. 270. -

1 λαού, α s. scr. M παραγίνεται incip. Suidas 2 δ βασιλεύς είiam
rea Lat βαστάξαντες βαστάζοντεσ RO βαστάσαντεσESuid 3 άβινα

δάμου RO αμιναδάμου Ε. * οι ιερείς και om. Suid κ
α
ι
η εφ Ρ 4 κα
ι

αδελ
φους etc.] μίdetur excidisse mentio Ozae * πεσόν. Ο ετών om. Suid

5 επάν om. MExcSuid 6 * είδος μέλους είδουσ μέλοσM είδος Suid ήχω
όχλω Suid 7 κρουμάτων MSPSuid τ

ε

om. Suid όρχήσεωσE έτι

δ
ε – 8 κυμβάλων om. Suid δ
ε

δ
ε

και SPExc 8 “κυμβάλλων SP * κατα
γαγόντεσ RO * δ

'

δ
ε ήκον Suid 9 Χειδώνος) χελωνοσ R0 χήλωνοσE

χερώνοσ Μ χειδονοσS χείδονοσ ExcSuid χειδανοσP chedon Lat αλώνοσ

Exc τόπου –καλουμένου) ούτω καλουμένου τόπου Suid “προήλθονl om.
Suid προήλθε Μ 10 *02α Lat τού om. ΕχcSuid 11 εκτείναντοσ Exc
Suid εθελήσαντα, θελήσαντα SP θελήσαντοσMExcSuid 1

2 *ήιψατο Μ

και ό μεν βασιλεύς και ό λαός ό δε λαόσι και ο βασιλεύσExcSuid (cod. Α
)

1
3

Οζά] Hin. Suid όζα, ο ex ό corr. R 14 Οζά) όζάσE έτι νύν όζα MSP
ααλμο οταρ Lat καλείται διακοπή tr. Ε δ

εMSPEExc 1
5

ταυτό) ταύ
τόντι Ε λοιο Lat *όζα, ο ex δ corr. R. * την κιβωτόν) supra την κιβω in P

quaedan picta sunt man. rec., guae non expediui 1
6 αυτόν, αυτόν MSP1

αυτών RO μόνον om. Εχο πρόσ αυτήν om. Εχο 1
7

ούκ εισδέχεται ο
ύ

δέχεται P αυτόν, αυτόν RO εαυτόν MSPExc senetipsun Lat 1
8 "εκνεύσας

praeceptt Lat Ώβαδάρου) βαδάρου SP ωβαδάμου ME ώβεδάμου Exc obt
dam Lat
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δάρου όνομα Ληουίτου το γένος, παρ' αυτώ την κιβωτόν τίθησιν
έμεινε δ’ έπι τρεις όλους μήνας αυτόθι και τον οίκον τόν Οβα
84 δάρου ηύξησέ τε και πολλών αυτώ μετέδωκεν άγαθών. άκούσας
δε δ βασιλεύς ότι ταύτα συμβέβηκεν Ώβαδάρω και εκ πενίας και
ταπεινότητος άθρόως ευδαίμων και ζηλωτός γέγονε παρά πάσι τους
δρώσι και πυνθανομένους την οικίαν αυτού, θαρσήσας ώς ουδενός
85 κακού πειρασόμενος την κιβωτόν προς αυτόν μετακομίζει, τών μεν
ιερέων βασταζόντων αυτήν, επτά δε χορών ούς διεκόσμησεν ό βα
σιλεύς προαγόντων, αυτού δ’ έν κινύρα παίζοντος και κροτούντος,
ώστε και την γυναίκα Μιχάλην Σαούλου δε θυγατέρα τού πρώτου
86 βασιλέως ιδούσαν αυτόν τούτο ποιoύντα χλευάσαι. εισκομίσαντες

δε την κιβωτόντιθέασαν υπό την σκηνήν, ήν Δαυίδης έπηξεν αυτή,

και θυσίας τελείας και ειρηνικάς άνήνεγκε, και τον όχλον εστίασε
πάντα και γυναιξί και άνδράση και νηπίοις διαδούς κολλυρίδα
άρτου και έσχαρίτην και λάγανον τηγανιστάν και μερίδα θύματος,

και τον μεν λαόν ούτως κατευωχήσας απέπεμψεν, αυτός δ' εις τον
οίκον (τόν αυτού παραγίνεται,

$ 83 = 2 Reg. VI 11.
ROMSPELat ExcPetresc Zonaras II p. 126.
1 Ληουίτου λευίτου MSPEExc «τιθησειν Exc 2 * έμεινε επιμένει

ROMExc mansit Lat δε SP μήνασ όλουσ tr. Εχο οίκον τόν, οίκον
Exc (τών) οίκων τού Ε Ώβαδάρου) ώβεδάμου ΜΕχο άβαδάρου Ρ αβα
δάμου 8 ώβαδάμου Ε οθidam Lat 3 ηύξησε, ε ί. Tas. P ηύξησε 8 *4 δ'
SP ταύτα συμβέβηκεν) ταύτα συνέβηκεν Exc τούτων, μετέδωκεν ΒΟ

Ώβαδάρω άβαδάρω SP άρεάμω Μ ω βεδάμω Exc obtdam Lat και έκ) ώσ
έκ Μ δσ έκ Εχο δσ έκτήσ προτέρασSP et ea priori Lat 5 αθρόως ευ
θέωσ Exc γέγονε om. MExc παρά om, i. marg: suppl. S πάσιν Exc
6 δρώσιν SExc θαρσίσασExc θαρρήσασE 7 “πειρασόμενος πειρα

θησόμενοσ MSP αυτόν ROMSP εαυτόν E 8 χωρών. Ο διεκόσμησεν

διεκόμησεν Β 9 ένκινύρα ήκινύρα Exc κινύρα, ιν s 1 P κιννύρα OMS"Ε
αγμένα Lat * παίζοντος περιπαίζοντοσ S παραπαίζοντοσP *κροτούντος)

κρατούντοσ RO 10 Μιχάλην μελχάλην ΕΕ μηχάλην. Ο μελχώλην corr, ex
μιχάλην M μελχόλην SP μελχαν Exc melohol Lat τού πρώτου βασιλέως
om. EExc 11 * ιδρύσα Ο ποιούνται ex ποιούσαν corr. 1 Μ εισκο

μήσαντεσ Ο 12 υπό εισ Ε in Lat *ήν– αυτή om. Εχο post αυτή
Lacunam statuo 13 θυσίαισ Ρ" τελείας] τε έπετέλεσε πολυτελεία MSP επε
τέλεσε πολυτελεί σ Εχο πολυτελώσE copiosas Lat ανήνεγκεν SPExc
και τον όχλον, εστίασε εστία τε τόν όχλον Exc εστίασε ήστίασε RO
εστιάMSP εστία Exc 14 άπαντα Exc κολλουρίδα MExc colinidas Lat
15 ισχαρίτην RO και ante λάγανον iterauit P λάγανον λαγόνον RΟλάγχανον
Μ λάγανον τηγανιστόν λάγχανονιστών Μλαγανιστόν Exc αφαιμη βίαιη
Lat 16 ούτω Μ κατευωχίσασ Ο καπέπεμψεν έπεμψεν MSPExc δε
ΕΕχο τον om. Ο 17 αυτού ROMSAP - παραγίνεται παραγενόμενοσ Exc

5

10

15
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3.
παραστάσα

δε
αυτό Μιχάλη ή γυνή Σαούλου

δε
θυγάτης

87

τά τε άλλα αύτώ κατηύχετο και παρά τού θεού γενέσθαι ήτει
πάνθ’ όσα παρασχεΐν αυτώ δυνατόν ευμενεί τυγχάνονται, και δη
κατεμέμψατο, ώς άκοσμήσειεν όρχούμενος ό τηλικούτος βασιλεύς
και γυμνούμενος υπό τής όρχήσεως και εν δούλους και έν] θερα
πανίσιν. δ. δ' ούκ αδείσθαι ταύτα ποιήσας εις τό τώ θεώ κε-88
χαρισμένον έφασκεν, δς αυτόν και τού πατρός αυτής και των άλλων
άπάντων προετίμησε, παίζειν τε και πολλάκις χορεύσαι μηδένα
τού δόξαιτας θεραπαινίσιν αισχρόν και αυτή το γινόμενον ποιησά
μενος λόγον. ή Μιχάλη αύτη Δαυίδη μεν συνοικούσα παϊδας ούκ 89
έποιήσατο, γαμηθείσα δε ύστερον ώ παρέδωκεν αυτήν ο πατήρ
Σαούλος, τότε δε άποσπάσας αυτός είχε, πέντε παϊδας έτεκε, και
περί μεν τούτων κατά χώραν δηλώσομεν.
4. Ορών δ’ ό βασιλεύς κατά πάσαν αυτώ τά πράγματα σχεδόν 90

ήμέραν άμείνω γινόμενα έκτής του θεού βουλήσεως ένόμιζεν εξα
μαρτάνειν αυτόν, ειμένων αυτός ένοικος έκ κέδρου πεποιημένος
υψηλούς τε και καλλίστην τήν άλλην κατασκευήν έχουσι περιορά
την κιβωτόν έν σκηνή κειμένην" έβούλετο δε τώ θεώ κατασκευάσαι 91
ναόν, ώς Μωυσής είπε, και περί τούτων Νάθα τώ προφήτη δια
λεχθείς, έπει ποιείν ότιπερ ώρμητα προσέταξεν αυτόν ώς τού
θεού προς άπαντ' αυτώ συνεργού παρόντος, είχεν ήδη περί την
τού ναού κατασκευήν προθυμότερον τού θεού δε κατ' εκείνην την 92

$87–2 Reg VI20 $ 89 = 2 Reg. XXIS, § 90=2Reg. VII 1; 1 Paral XVII 1.

ROMSPELat ExcPeiresoZonaras I p. 126.
1 δ’ MSEχο Μιχάλη μελχάλη ΕΕ μηχάλη ΟΜS μελχόλη Ρ μελχα Exc

melchol Lat 2 γενέσθαι) γίνεσθαι Μ 3 ευμενή. Ο ευμενεί δυνατόν tr
.

Εχο

4 ό τηλικούτος –5 γυμνούμενος on. RO 5 ένδούλος και ένθεραπαινίσιν,

έν δούλοισ και θεραπαινίσιν ΜΕχο θεραπαινίσιν RO ante seruos e
t Yamuίας Lat

6 * ουκ αν ούκ Exc 7 * έφασκεR 8 προετίμησεν SP"Εχο πολλάκισ
και tr

.

MSPExcLat χορήσαι Exc γενόμενον Exc 1
0 ή -13 δηλώσομεν

om. Εχο ή
) ή δε MSP hace διαφue Lat Μιχάλη μελχάλη Β μηχάλη Ο

μιχάλη Μ μελχόληSP melchol Lat αύτη αυτή ROS 1
1 δ’SP 1
2

τότε)

-ότε Μα τότε – είχε α daud abreplam Lat δ
ε

eras. Μ 14 δε MSPExc
βασιλεύς βασιλεύσ δαυίδησ Εχο τ

ά

πράγματα (πράγματ’ Ρ
)

αυτώ tr
.

MSPExc 1
5

γινόμενα] om.Μ γνώμενα OS 16 αυτόν ROMSP κειμένων)

έμμένων Exc 1
7 *καλλιστος MExc * έχουσιν MS"Ρ" περιορά) Ε περι

οράν codd. Εχc despicere Lat 1
8 * σκηνή εκείνη RO δ
ε ο
ι

ημαn rem Lat

1
9 είπε προείπε MS Pς προείπεν SPExc praediaserat Lat τούτω Exc

Νάθα νάθανΟ ναθάνα MSPExc nathan Lat προφήτη, η ex : P προ
φήτει R 20 έπει ποιείν a
d

/aciendum Lat 2
1

αυτών αυτού RO 2
2 προ

θυμώτερον R
.
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νύκτα τώ. Νάθα φανέντος και φράσαι κελεύσαντος τώ. Δαυίδη, ως
την μεν προαίρεσιν αυτού και την επιθυμίαν άποδέχεται, μηδενός
μεν πρότερον εις νούνβαλομένου ναών αυτώ κατασκευάσαι. τούτου
δε ταύτην την διάνοιαν λαβόντος" ουκ επιτρέπειν δε πολλούς πο
λέμους ήγωνισμένω και φόνω τών εχθρών μεμιασμένω ποιήσαι
ν Σ -- ν ν ν ν -- ν

93 ναών αυτώ, μετά μέντοι γε τον θάνατον αυτού γηράσαντος και
μακρόν άνύσαντος βίον γενήσεσθαι τον ναόν υπό του παιδός τού
μετ' αυτόν τήν βασιλείαν παραληψομένου κληθησομένου δε Σολο
μώνος, ού προστήσεσθαι και προνοήσειν ώς πατήρ υιού κατεπ
ηγγέλλετο, τήν μεν βασιλείαν τέκνων έγγόνος φυλάξων και παραν 2. ν ν α - ν -ν
δώσων, αυτόν δε τιμωρήσων, άν άμαρτών τύχη, νόσω και γής
94 άφορία, μαθώνταύτα παρά τού προφήτου Δαυίδης και περιχαρής
γενόμενος επί τώ τους έγγόνους αυτού τήν άρχήν διαμένουσαν έγνω
κέναι βεβαίως και τον οίκον αυτού λαμπρόν έσόμενον και περιβόη
95 τον πρός τήν κιβωτόν παραγίνεται, και πεσών έπι πρόσωπον ήρξατο
προσκυνείν και περί πάντων ευχαριστεϊν τω θεώ, ώντε αυτώ παρ
έσχηκεν ήδη έκ ταπεινού και ποιμένος εις τηλικoύτο μέγεθος ήγε
μονίας τε και δόξης άναγαγών, ών τε τους έγγόνος αυτού καθυπ
έσχετο, τής προνοίας, ήν Εβραίων και τής τούτων ελευθερίας

έποιήσατο. ταύτ’ ειπών και τον θεόν ύμνήσας απαλλάσσεται.
96 V. 1. Διαλιπών δε όλίγον χρόνον έγνω δεν έπι τους Παλαι
στίνους εκστρατεύειν, και μηδέν άργόν μηδε βάθυμον εν τοις πράγ
§ 92 = 2 Reg. VII 4; 1 Paral. XVII 3.
ROMSPELat ExcPeiresc Zonaras II p. 126.
1 * Νάθα νάθαν. Ο ναθάνα MSP nathan Lat προφήτη. Εχο και φρά

σαι κελεύσαντος Om.Μ' ειπείν Exc *Δαυίδη δάδ Exc 2 επιθυμίαν) έπι
θυμίαν λίαν ROS 3 μεν οm. Εχο βαλλομένου RO κατασκευάσαι)
κατ euan. R. τούτου τού MExc 4 έπιτρέπειν ειν i. mas. S επιτρέπειν.
(eras. uid. τε) P επιτρέπει ΜΟΕ επιτρέπ, reliqua euan. R. δε om. Εχο

6 ετών on. Exc 7 γενήσεσθαι) coni. γενέσθαι RO έσεσθαι MSPEExc /acien
dum Lat 8 σολόμωνοσSP 9 προνοήσειν) προνοεΐν ΜΕχο κατεπηγγέλ
λετο προκατεπηγγέλλετο SP κατεπήγγελτο Exc 10 έκγόνοισMSPExc και– 11 τιμωρήσων om. Εχο 11 αυτόν δε τιμωρήσων om. Μ άν) άν δ’ Εχο
τύχοι Exc 12 *και) euan. R, om. Εχc 13 ετών το MSP, έκγο

νοι σ MSPExc 15 *παραγίνεται repenίο μenit Lat 16 ευχαριστεϊν, εΐν i.
ras. S 17 ήδη om. Εχο ποιμένος ραμpere Lat τηλικούτον Ρ"Εχο
ήγεμονείασΜ 18 αναγαγεΐν Εχο τους και τουσΟ έκγόνοισ MSPExc
19 τής προνοίας) ηeo non et propter proudentiam Lat έτι δε περί τής

προνοίας coni. τής -20 έποιήσατο om. Εχο 20 ταύτα MSPExc απαλ
λάσσεται, λpost αι. Tas, 8 απαλάσσεται P απηλλάσσετο Exc, fin. Εχο απαλ
λάσσεται – 21 χρόνον om. Ο 21 i. marg. ς" RO 22 εκστρατεύειν στρα
τεύειν M" και μηδέν– p. 111,1 γενόμενον) me ullam pίηritian aut desidian
generari suis rebus inspicaret Lat
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μασιν δράν γινόμενον, ν’ ώς τό θείον αυτώ προείπε καταστρε
ψάμενος τους πολεμίους εν ειρήνη τ

ό λοιπόν τους έκγόνους αυτού
βασιλεύοντας καταλείποι. και συγκαλέσας πάλιν τήν στρατιάν και 97

παραγγείλας αυτή πρός πόλεμον έτοιμη και παρεσκευασμένη τυγ
χάνειν, ότ’ έδοξεν αυτώ καλώς έχειν τά παρ' αυτής άρας έκτών
Ιεροσολύμων επί τούς Παλαιστίνους ήκε, κρατήσας δ

’

αυτών τή98
μάχη και πολλήν τής χώρας άπoτεμόμενος και προσορίσας τή τών
Εβραίων επί τούς Μωαβίτας τόν πόλεμον μετήγαγε, και τα μεν
δύο μέρη της στρατιάς αυτών τ

ή

μάχη νικήσας διέφθειρε, τ
ο

δ
ε

λειπόμενον αιχμάλωτον έλαβε φόρους δ
ε

αυτούς επιτάξας κατ'99
έτος τελεϊν έπι Αρτάζαρον τόν Αραού μεν υιόν βασιλέα δ

ε

τής

Σωφηνής έστράτευσε, και συμβαλών αυτώ παρά τον Ευφράτην
ποταμόν τών μεν πεζών αυτού διέφθειρεν ώσει δισμυρίους, των

δ
’

ιπποτών ώς πεντακοσχιλίους, έλαβε δε και αυτού άρματα χίλια,

και τα πλείω μεν αυτών ήφάνισεν, εκατόν δε μόνα προσέταξεν
αυτώ φυλαχθήναι.

2
.

Ακούσας δ
ε δ Δαμασκού και Σύρων βασιλεύς Αδαδος, ότι 100

πολεμεί Δαυίδης τον Αρτάζαρον, φίλος ών αυτώ μετά δυνάμεως
ήκεν ισχυράς συμμαχήσων, απήλλαξε δ

’

ώς προσεδόκα συμβαλών
πρός τώ. Ευφράτη ποταμώ, πταίσας δ

ε τ
ή

μάχη πολλούς άπέβαλε
τών στρατιωτών έπεσον γάρ υπό τών Εβραίων άναιρούμενοι τής
Αδάδου δυνάμεως δισμύριοι, οι δε λοιποί πάντες έφυγον. μέ-101
μνηται δ

ε

τούτου του βασιλέως και Νικόλαος έν τή τετάρτη των

§ 96–100 = 2 Reg. VIII.1 sq.; 1 Paral. XVIΙΙ 1 sq.

ROMSPELatZonaras II p. 126sq.
καταλείποι

1 δράνfort. corruptum αυτού Ρ
ί

3 καταλείποι) καταλίποι SP ίδοι s.

m
.
1 M 4 έτοιμην ROSP και om. Μ παρεσκευασμένη, παρεσκευασμένην SPE

παρασκευασμένην RO 5ότε MSPE 7 προσωρίσασΟ τή] επιτήM 9 αυτώ
RO 1

0 δ
ε

τ
ε MSP et Lat 1
1 *Αρτάζαρον) άρδράζαρον ΜSP arraazarum

Lat Αραού) αράου MSP arahi Lat δε om. Ο 1
2 σωφήνησ (ω ex o

corr. Ο RO σωφώνησΜ σωφωνήσSP σοφηνήσE sophine Lat *έστράτευσεν

Ο SAP 13 * αυτού) αυτώ. Ο ώσει) ώσMSPE 14 είδε MSP πεντακοσχι
λίουςl ROELat έπτακισχιλίουσMSP *χίλια om. Lat 1

5 *ήφάνησεν Βι

1
6

αυτώ codd. 17 i. marg. VII Lat *Σύρων] Syriae Lat 18 τόν om. Ε

*Αρτάζαρον) αδράζαρον ΜSP adraazarum Lat 1
9

απήλλαξε απήλλαξε SP
απαλλάξαι ROM απήλλαξε -21 γάρι cun stout sperabat ab opressione libera
turus e

t congressus denuo αρμd Eu/raten contra dauid belo deutctus est, eae
oiderunt enim Lat δεSP ώς o

ύ

e
x o
ύ

corr. S ώσου Ρουχ ώς coni.

2
0 - δε om. RO *πολλούς απέβαλε και πολλούσαποβαλών MSP 2
1 *έπε

σον, ε ex αι corr. 8 τής Αδάδου) και τήσ δαυίδου SP 22 δισμύριο) ώσ
δισμύριοι Ε ημασι μέρει η ίδια Lat fort, recte -
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102

103

104

105

ιστοριών αυτού λέγων ούτως ,μετά δ
ε ταύτα, πολλώ χρόνω

ύστερον τών εγχωρίων τις Αδαδος όνομα πλειονισχύσας Δαμασκού

τ
ε

και τής άλλης Συρίας έξω Φοινίκης έβασίλευσε πόλεμον δ
'

εξενέγκας πρός Δαυίδην τον βασιλέα της Ιουδαίας και πολλαίς
μάχας κριθείς, ύστάτη δε παρά τον Ευφράτην, έν ή ήττάτο,
άριστος έδοξεν είναι βασιλέων ρώμη και άνδρεια" προς τούτοις

δ
ε και περί τών άπογόνων αυτού φησιν, ώ
ς

μετά την εκείνου τελευ
την έξεδέχοντο παρ’ άλλήλων και την βασιλείαν και το όνομα, λέγων
ούτως ,τελευτήσαντος δ

ε

εκείνου άπόγονοι επί δέκα γενεάς έβα
σίλευον εκάστου παρά τού πατρός άμα καί τήν άρχήν και τούνομα
Ιτούτου] έκδεχομένου, ώσπερ ο

ι

Πτολεμαίοι έν Αιγύπτω. μέγιστον

δ
ε άπάντων δυνηθείς δ τρίτος άναμαχέσασθαι βουλόμενος την τού

προπάτορος ήτταν στρατεύσας επί τούς Ιουδαίους επόρθησε τήν νύν
Σαμαρείτιν καλουμένην γήν" ο

ύ
διήμαρτε δ

ε

τής άληθείας, ούτος
γάρ έστιν Αδαδος δ στρατευσάμενος έπι Σαμάρειαν Αχάβου βασι
λεύοντος των Ισραηλιτών, περί ο

ύ
κατά χώραν ερούμεν

3
.

Δαυίδης δ
ε

στρατευσάμενος έπι Δαμασκόν και την άλλην
Συρίαν πάσαν αυτήν υπήκοον εποιήσατο, και φρουράς έντή χώρα
καταστήσας και φόρους αυτους τελεϊν όρισας υπέστρεψε και τάς

τ
ε

χρυσάς φαρέτρας και τάς πανοπλίας, ά
ς

ο
ι
τού Αδάδου σω

ματοφύλακες έφόρουν, άνέθηκε τώ θεώ εις Ιεροσόλυμα, ά
ς

ύστερον

ότών Αιγυπτίων βασιλεύς Σούσακος στρατεύσας έπι τόν υιωνόν

Ω -- -
αυτού Ροβόαμονέλαβε και πολύν άλλον έκτών Ιεροσολύμων έξεφό-ν -- αν ν - -ν -ν

ρησε πλούτον" ταύτα μεν όταν έλθωμεν έπι τον οικείον αυτών

§ 105 = 2 Reg. VIII 6.

ROMSPELatZonaras II p. 127.

1 αυτού om. ΜSPLat fort. recte 3 φοινικήσΜ δ
εMSP 4 πρόσ

Δαυίδην) πρόσδα euan. Η τόν on. RMSP 5 δε τε MSP ύστάτη δ
ε παρά

τη δ
ε παρ euan. Ει ύστάτη–6 ανδρεία α
α

mοuissimum circa euphratem

μιαίus est, φut tune optimus requm robore et fortitudine μίdebatur Lat ήτ
τάτο) ήττητο RO 6 ρώμη και ανδρεία, μή και ανδρ. euan. H άνδρία Ρα

8 τό, όex ώ
,

corr. P 9 δ'MSP απόγονοι οι απόγονοι SP eius mepotes Lat

1
0 και την αρχήν) τή αρχή MSPLat τούνομα, νομα i ras. R 1
1 τούτου,

s,m.1 B
,

om. Lat 12 δε πάντων MSP 13 προπάτορος] πατρό.σ RO αμt Lat
τούς om. MSP 14 τήν –γήν) prοuinoiam φuae modo sammaria muncupatur

Lat σαμαρείτην O γήν om. MSP δ
ε

αμtem histortographus Lat τήσ,

ήσ ex oύ corr. P αληθείας α Μ ό
) όσΜ 15 sammaria Lat

1
6

Ισραηλιτών ααμcrsus bebraeos Lat έρoύμεν) ύστερον έρoύμεν MSPLat

1
7 i. marg. ζ' RO 18 φρουράν Ε 1
9

αύτους αύτην E cos Lat 2
0 χρυ
σέασE 22 *susaous Lat Ίσωκος coni. υιωνόν υιόν MSP 23 βοβοάμ Ε

2
4 μεν μένουν MSP έπι των οικείων αυτών τόπων SP"
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τόπον δηλώσομεν. δ δε τών Εβραίων βασιλεύς τού θεού συμ
πνέοντος αυτώ και τούς πολέμους συγκατορθούντος και τας καλ
λίστας τών Ανδραζάρου πόλεων έπεστράτευσε Βατταία και Μά
χων, και λαβών αυτάς κατά κράτος διήρπασε χρυσός δ

’ ένα
τας ευρέθη πάμπολυς και άργυρος έτι δ

ε

και χαλκός, δ
ν

τού

χρυσού κρείττον έλεγον, εξ ο
ύ

και Σολόμων τ
ο μέγα σκεύος θά

λασσαν δ
ε

καλούμενον έποίησε και τούς καλλίστους εκείνους λου
τήρας, ότε τώ θεώ τόν ναόν κατεσκεύασεν.

4
.

Ως δε δ τής Αμάθης βασιλεύς τά περί τον Ανδράζαρον
έπύθετο και τήν δύναμιν αυτού διεφθαρμένην ήκουσε, δείσας περί
αυτώ και τον Δαυίδην πρίν έπ' αυτόν έλθοι φιλία και πίστει
γνούς ένδήσασθαι, πέμπει προς αυτόν Αδώραμον υιόν αυτού και
περί τού τόν Ανδράζαρον έχθρόν όντ’ αυτώ πολεμήσαι χάριν έχειν
όμολογών, και συμμαχίαν προς αυτόν και φιλίαν ποιούμενος,
έπεμψε δ

’

αυτώ και δώρα σκεύη τής άρχαίας κατασκευής χρύσεα
και άργύρεα και χάλκεα. Δαυίδης δ

ε

ποιησάμενος την συμμαχίαν
πρός τόν Θαινον, τούτο γάρ ή

ν

όνομα τ
ώ βασιλεϊ τής Αμάθης,

και τ
α

δώρα δεξάμενος άπέλυσεν αυτού τον υιόν μετά τιμής τής
πρεπούσης έκατέροις, τ

ά

δ
ε

πεμφθέντα ύπ’ αυτού και τον άλλον
χρυσόν και άργυρον, δ

ν έκτών πόλεων ελήφει και τών κεχειρω
μένων εθνών, φέρων άνατίθησι τω θεώ, ούκ αυτώ δ

ε πολε
μούντι μόνον και τής στρατιάς ήγουμένω τ

ό

νικάν και κατορθούν
παρείχεν δ θεός, άλλά και πέμψαντος αυτού μετά δυνάμεως εις
τήν Ίδρυμαίαν Αβεσσαίον τόν Ιωάβου τού άρχιστρατήγου άδελφόν

$ 105 = 2 Reg. VIII 8, § 107 = 1 Paral. XVIII 9, 2 Reg. VIII 9.

ΒΟΜSPELat

2 *τας καλλίστας contrα αίias Lat 3 Ανδραζάρου) αδραζάρου. Ο αρ
δροζάρου SP άρταζάρου.Ε. ααααααατί Lat Βατταία βαταία Ο βετταία MSP
(contra) θαίhaam Lat μαχώνι SP machomeas Lat 4 λαβών αυτάς ταύτασ
έλών Ε αυταίς αυτουσ RO 6 κρείττον" κρείττον Βί κρείττων Ο κρείτ
τονα MSP Σολόμων) δ. σολομών MPS 7 καλουμένην MSP λουτήρας

cantharos Lat 8 τόν ναόν τώ θεώ tr. P κατεσκεύασε O 9 *Αμάθης)
αmathenus Lat Ανδράζαρον) αδράζαρον Ο αρδράζαρον SP adraazar Lat
Αρτάζαρον coni. 1

1

αυτών αυτώ RO εαυτώ Ε αυτού MP" αυτού SPς
επ’ αυτόν εαυτόν RO έλθοι ορη έλθη codd. 1

2 *Αδώραμον) αδόραμον
SP adaram Lat υιόν τόν υιόν Ε 13 Ανδράζαρον) αδράζαρον Ο άρδρά
ζαρον SP adraazar Lat 1

5 έπεμψεν MSP εδ' δεSP, om. Μ 16 δε

8
.
1 Ε
.

1
7 τόν) αυτόν Μ Θαίνον] θάρνον SP θαρνά (genet) Ε! thatu Lat

*Αμάθης) εϋμάθησO amatheno Lat 19 πρεπούσης προσούσησ RO

2
1 αυτώ αυτά M 22 μόνω MSP 2
3

παρέσχεν MSP 24 άβεσαίον ΟΕ
αhessa Lat άρχιστρατήγου, αντιστρατήγου ΕΟ αντιστρατηγού Μ, om. Lat
Πosephus II.

106

107

108

109
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110

111

112

113

δι’ εκείνου τήν τών Ίδρυμαίων νίκην έδωκεν μυρίους γάρ αυτών
και όκτακισχιλίους Αβεσσαίος διέφθειρε τή μάχη, και την Ίδου
μαίαν άπασαν φρουρας διαλαβών δ βασιλεύς φόρους υπέρτε τής
χώρας και τής εκάστου κεφαλής παρ' αυτών έδέχετο ή

ν

δ
ε και

δίκαιος τήν φύσιν καί τάς κρίσεις πρός τήν άλήθειαν άφορών
εποιείτο στρατηγόν δ

ε

άπάσης είχε τής στρατιάς τόν Ιώαβον
έπι δε τών υπομνημάτων Ιωσάφατον υιόν Αχίλου κατέστησεν άπέ
δειξε δ

’
εκ τής Φινεέσου οικίας τον Σάδωκον άρχιερέα μετ’ Αβια

θάρου, φίλος γάρ ή
ν

αυτών γραμματέα δ
ε Σισάν έποίησε, Βαναία

δ
ε

τώ Ιωάδου τήν τών σωματοφυλάκων άρχήν παραδίδωσιν ο
ι

δ
ε

πρεσβύτεροι παίδες αυτού περί το σώμα και την τούτου, φυλακήν
ήσαν

5
.

Έμνήσθη δ
ε

και τών πρός Ιωνάθην τόν Σαούλου παιδα
συνθηκών και όρκων και τής εκείνου προς αυτόν φιλίας τ

ε

και
σπουδής πρός γάρ τοις άλλοις άπασιν άγαθούς οίς είχεν έτι και
μνημονικώτατος των εύποιησάντων παρά τον άλλον χρόνον υπήρ

χε προσέταξεν ούν άναζητείνει τις εκ τού γένους αυτού σώζε
ται, ώ τάς άμοιβάς ά

ς

ώφειλεν Ιωνάθη τής εταιρίας αποδώσει
άχθέντος ούν τινος ήλευθερωμένου μεν υπό Σαούλου δυναμένου δ

ε

γινώσκειν τούς έκ τού γένους αυτού περιόντας, άνέκρινεν εί
,

τινα
έχοι λέγειν τών Ιωνάθη προσηκόντων ζώντα και κομίσασθαι τάς
τών ευεργεσιών χάριτας δυνάμενον, ών και αυτός έτυχε παρά
Ιωνάθου, φήσαντος δ

’

υιόν αυτού περιλείπεσθαι Μέμφίβοσθον

$ 109 = 1 Paral. XVΠ 12; 2. Reg. VIII 13, § 111 – 2 Reg. ΙΧ 1.
ROMSPELatZonaras II p. 127.

1 αυτών αυτών M 2 αβεσαιοσΟ αθcssa Lat διέφθειρε ROMS διέφθειρεν
SP1 διέφθειρεν έν Ρς 3 ετε om. Μ 4 *χώρας, χαράσΜ δ

ε και δε S10

6 στρατηγόν ν ex σ corr. R τον στρατηγόν Μ θ’ MSP 7 Ιωσά
φατον ιωσάφατόν RO ωσάφατον τον MSP tosaphat Lat Aχίλου) τόναχι
λου M τού αχίλου Ρ τόντού αχίλου S achi Lat 8 δε

.

Ο Φινεέσου) φι
νεέσΜ φηνέσου Ο τόν Σάδωκον om. Lat σάδοκον Ρ

ά μετά ROSP
μετ’ Αβιαθάρου) αδιαίhar Lat 9 Σισάν) εισάν RO σεισάν MSP isan Lat
Βαναία βανέα (α post β i ras. 8) MSP θαnae Lat 1

0 Ιωάδου, Ιωάβου RO
ίοιαααρ Lat 1

1 παίδες) πάντεσ ROM 13 ετών om. Μ 14 τής τήσ

πρόσO 1
6

άλλον όλον RO 1
7 προσέταξενούν προσέταξε γούν 8

προσέταξενούν αναζητεΐν) και Μ “έκτού γένους εκγόνουσΜ εαυτού
αυτών. Ο saul Lat 1
8

ώ
)

ώσRO ά
ς

ώφειλεν ωφέλειαν Μ Ιωνάθησ
ROι εταιρείασOP" αποδώσειν RO 1
9

ήλευθερωμένου – Σαούλου) ae

domo saul Lat, desideratur momen Sibae 20 αυτού) αυτώι Μ αυτών RO, om.
Lat 2
1

έχει MSP τών Ιωνάθη τώ ιωνάθη Μ"τών Ιωνάθου R 22 και om.
MSP 2

3

Μέμφιβοσθον) μέμφιβοσθ’ Μ μεμφιβοσθον E memphibos Lat
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όνομα πεπηρωμένον τάς βάσεις, τής γάρ τροφού μετά τό προσαγ
γελθήνα τον πατέρα του παιδίου και τον πάππον έν τή μάχη
πεσόντας άρπασαμένης και φευγούσης, από τών ώμων αυτό κατε
νεχθήναι και βλαβήναι τάς βάσεις, μαθών όπου και παρά τίνι
τρέφεται πέμψας πρός τόν Μάχειρον εις Λάβαθα πόλιν, παρά
τούτω γάρ ό Ιωνάθου πας έτρέφετο, μεταπέμπεται προς αυτόν,
έλθών δ’ ό Μέμφίβοσθος πρός τόν βασιλέα πεσών επί πρόσ–
ωπον προσεκύνησεν αυτόν. δ δε Δαυίδης θαρρείν τε προυτρέπετο
και τα βελτίω προσδοκάν δίδωσι δ’ αυτώ και τον πατρώον οίκον
και πάσαν την ουσίαν, ήν ό πάππος αυτού Σαούλος έκτήσατο,

σύσσιτόντε και όμοτράπεζον έκέλευσεν είναι και μηδεμίαν ήμέραν
άπολείπεσθαι τής συν αυτώ διαίτης, τού δε παιδός προσκυνή
σαντος επί τε τους λόγους και τας δωρεας, καλέσας τόν Σιβάν
τον πατρώον οίκον έλεγε δεδωρήσθαι τώ παιδί και πάσαν τήν
Σαούλου κτήσιν, αυτόν τε έκέλευσεν εργαζόμενον αυτού τήν γήν
και προνοούμενον άπάντων την πρόσοδον εις Ιεροσόλυμα κομίζειν,

άγειν τε αυτόν καθ' εκάστην ήμέραν έπι τήν αυτού τράπεζαν αυτόν
Σιβάν και τους υιούς αυτού, ήσαν δ’ ούτοι πεντεκαίδεκα, και τους
οικέτας αυτού τον αριθμόν όντας είκοσι τώ παιδί χαρίζεται. Μεμ
φιβόσθω. ταύτα διαταξαμένου του βασιλέως ό μεν Σιβάς προσ–
κυνήσας και πάντα ποιήσειν είπών άνεχώρησεν, δ δε Ιωνάθου
παΐς έν Ιεροσολύμος κατώκει συνεστιώμενος τώ βασιλεί και πάσης
ώς υιός αυτού θεραπείας τυγχάνων έγένετο δ’ αυτώ και πας,
δν Mίχανον προσηγόρευσε
VI. 1. Και οι μεν περιλειφθέντες έκ τού Σαούλου γένους και

Ιωνάθου τούτων έτυχον παρά Δαυίδου των τιμών. τελευτήσαντος

§ 113 = 2 Reg. IV 4, § 114 = 2 Reg. IX 6.

ROMSPELat Exc Ursin Zonaras II p. 127.
2 τον πάππον πάππον RO 3 πεσόντας περιπεσόντασΜ από έκE

αυτό, αυτόν MSP 4 μαθών μαθών δ’SP όπου, όπου τεΜSP 5 machir
Lat λαβαθά SP labathan Lat 6 δ) ό τού MSP ΙωνάθησΟ αυτόν
ROMSPE 7 * δε MSP memphibus Lat 8 αυτόν, αυτών M τόν βασιλέα Ε
προετρέπετο ROSPE 10 αυτού) αυτώ RO 11 σύνσιτόν Μ. *και όμο

τράπεζον om. Lat 12 διαίτης τραπέζησMSPLat 13 Σιβάν σιβά MSPE
siba Lat 14 τόν τόν τε MSP “πατρώον) πάτριον Μ 15 αυτού om.
OELat 17 άγειν τε) άγεται δ’ Μ άγεσθαι δ’ SP αυτόν (post τράπεζαν)

αυτόν τε τόν MSP και αυτόν δε Ε ήρsumφue Lat 18 Σιβάν) Ε σιβά codd.
stban Lat 19 *είκοσιν Μ χαρίζεται. Μεμφιβόσθω μεμφιβοσθώ έχαρίσατο Ε
memphitos Lat 20 σιβάσ RO siba Lat 21 * Ιωνάθου) νάθου. Ο

22 - συνεστιάμενοσ Ο 24 Mίχανον) μήχανον OS", μείχανον P” michan Lat
26 τελευτήσαντος) incip. ΕχcUrsin breuissima

8 κ
α
ι

114

115

116

117



116 ΑΝΤΙΩ. ΠΟΙΟ. VII 117-121 (ν. 1)

118

119

120

121

δε κατ’ εκείνον τον χρόνον τού τών Αμμανιτών βασιλέως Ναάσου,

φίλος δ’ ήν ούτος αυτώ, και διαδεξαμένου την βασιλείαν Αννών
τού παιδός, πέμψας Δαυίδης προς αυτόν παρεμυθήσατο πράως
τε φέρειν έπι τώ θανάτω τού πατρός παραινών και την αυτήν
φιλίαν διαμενεΐν, ή προς εκείνον ήν, τούτω προσδοκάν, οι δε τών
Αμμανιτών άρχοντες κακοήθως άλλ' ού κατά τον Δαυίδου τρόπον
ταύτ' έδέξαντο, και παρώτρυναν τον βασιλέα λέγοντες κατασκόπους
πεπομφένα τής χώρας Δαυίδην και τής αυτών δυνάμεως επί προ
φάσει φιλανθρωπίας, φυλάττεσθαί τε συνεβούλευον και μή προσ
έχειν τους λόγους αυτού, μή και σφαλείς άπαρηγορήτω συμφορά
περιπέση, ταύτ’ ούν δόξας πιθανώτερα λέγειν τούς άρχοντας ή
τάληθές είχεν δ τών Αμμανιτών βασιλεύς Αννών τούς παρά
τού Δαυίδου πεμφθέντας πρέσβεις χαλεπώς περιύβρισε ξυρήσας
γάρ αυτών τά ήμιση τών γενείων και τά ήμιση τών ιματίων
περιτεμών έργους απέλυσε κομίζοντας ου λόγος τάς άποκρίσεις,

ιδών δε ταύθ’ ότών Ισραηλιτών βασιλεύς ήγανάκτησε και δήλος
ήνου περιοψόμενος την ύβριν και τον προπηλακισμόν, αλλά πο
λεμήσων τους Αμμανίτας και τιμωρίαν αυτών τής παρανομίας
τής πρός τούς πρεσβευτάς είσπραξόμενος τον βασιλέα. συνέντες
δε ούτε άναγκαίοι και οι ήγεμόνες, ότι παρεσπoνδήκασι και δίκην
υπέρ τούτων οφείλουσι, προπαρασκευάζονται εις τον πόλεμον και
πέμψαντες πρός Σύρον τόν τών Μεσοποταμιτών βασιλέα χίλια
τάλαντα σύμμαχον αυτόν επί τούτω γενέσθαι τώ, μισθώ παρεκά
λεσαν και Σουβάν" ήσαν δε τους βασιλεύσι τούτοις πεζού δύο

§ 117 = 2 Reg. Χ 1; 1 Paral. ΧΙΧ 1.
ROMSPELatExc UrsinZonaras II p. 127.
1 χρόνον καιρόν SPE *τών om. Μ αμανιτών RE ναάσσου Ε

maas Lat 2 *φίλος fterauit R δεΟ ούτος αυτόσΜ Αννών) ναννών RO
αυτού MSPLat ανών E 3 ετού om.Μ 4 και αυτήν αυτού RO 5 διαμενεΐνη
διαμένειν ROE μένειν MSP ή– τούτω) ήν πρόσ εκείνον είχε E δ

ε

om. Ο

7 έδέξαντο) έξεδέξαντο SP βασιλέα) ανών Ε 8 αυτών codd. 1
1 περι

πέση, περι s. P ή ταληθές είχεν οm. Lat 1
2

είχεν έχειν SP αμαν
τών S

*

Αννών ναάσησMSP, om. Lat 13 πρέσβεις om. Ε ξυρίσας ROME
ξυρίσαντεσExc 1

4

*τά ήμισυ RO *γενίων. Ο “τά ήμισυ RO 1
5 *περι

τεμών) αποτεμόντεσ Εχο 16 ταύτα MSP 1
8

amanitas Lat 19 προς
εισ MSP πρεσβύτασΜ είσπραξόμενον Β βασιλέα) hic fere fin. Εχο
συνέντεσι Ο 2
0

αναγκαίοι ηecessari regis ammanitarum Lat και
οι) και MSP παρασπονδή κασι RO 2
1 προπαρασκευάζοντο (;
)
Ο προπαρε

σκευάζοντο MSP παρεσκευάζοντο Ε εις τον πρόσ Ε και πέμψαντες

i. marg. Η ΙΙΙ Lat 22 mesopotamiae Lat 23 αυτόν, ό ex ώ
,

corr. Η

παρεκάλεσαν παρακαλέσασ Ο poposcerunt Lat 24 Σουβάν) σουβά RO sub
Lat πεζού] πεζών MSP
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μυριάδες, προσεμισθώσαντο δε και τον έκτής Μιχάς καλουμένης
χώρας βασιλέα και τέταρτον Ίστοβον όνομα, και τούτους έχοντας
μυρίους και δισχιλίους όπλέτας,

2. Oύ κατεπλάγη δε τήν συμμαχίαν καί τήν τών Αμμανιτών
δύναμινό Δαυίδης, τώ, δε θεώ πεποιθώς και τώ, δικαίως αυτούς
άνθ’ ών ύβρίσθη πολεμεν μέλλειν, Ιώαβοντόν άρχιστράτηγον δούς
αυτώ τής στρατιάς τό άκμαιότατον εξ αυτής έπεμψεν επ’ αυτούς,
δ δε πρός τή μητροπόλει τών Αμμανιτών Αραβαθά κατεστρατο
πεδεύσατο. τών δε πολεμίων εξελθόντων και παραταξαμένων ουχ
όμού δίχή δέ, τό μέν γάρ επικουρικόν εν τώ πεδίω καθ’ αυτό
ετάχθη, το δε τών Αμμανιτών στράτευμα πρός τας πύλας αντικρύ
τών Εβραίων, ιδών τούτο Ιώαβος άντμηχανάται και τους μεν
άνδρειοτάτους επιλεξάμενος άντιπαρατάσσεται τώ Σύρω και τους
μετ' αυτού βασιλεύσι, το δ’ άλλο παραδούς Αβεσσαίωτώ άδελφώ
τους Αμμανίτας έκέλευσεν άντιπαρατάξασθαι, ειπών άν τούς Σύρους
ίδη βιαζομένους αυτόν και πλέον δυναμένους μεταγαγόντα τήν φά
λαγγα βοηθείν αυτώ, το δ’ αυτό τούτοποιήσειν και αυτός, άν υπό
τών Αμμανιτών αυτόν καταπονούμενον θεάσηται, προτρεψάμενος
ούν τον αδελφών και παρακαλέσας εύψύχως και μετά προθυμίας
άνδράσιν αισχύνην φοβουμένους πρεπούσης άγωνίσασθαι τόνμέν
απέλυσε τους Αμμανίτας μαχησόμενον, αυτός δε τους Σύρους συν
έβαλε και πρός όλίγον άντησχόντων αυτών καρτερώς πολλούς
μεν αυτών άπέκτεινεν Ιώαβος, άπαντας δ’ ήνάγκασεν εις φυγήν

122,

123

124

125

126

τραπήνα, τούτο ιδόντες οι Αμμανιται και δείσαντες τόν Αβεσ–
-- ν ν Ω D -ν ν Σ» Ση D ν Λ,

σαίον και την μετ' αυτού στρατιάν ούκ έμειναν, άλλά μιμησάμενοι
τούς συμμάχους εις τήν πόλιν έφυγον, κρατήσας ούν τών πολε

§ 121 = 2 Reg. Χ 6; 1 Paral. ΧΙΧ 7.

ROMSPELatZonaras II p. 127ες.
1 και τόν) και τόν τών άμαληκιτών βασιλέα και τον SP μιχάσP

michas Lat 2 ιστωβον Μ ιστοβόν Ρ stobum Lat 5 δε θεώ θεώ δε SP
θεώ Μ και τώ) και RO τώι Μέντών SP 6 ύβρίσθη ένυβρίσθη Ο
μέλλει B - αρχιστράτηγον) αντιστράτηγον ΕΟ αντιστρατηγών M 7 εξ αύ
τής εξ αυτών RO *έπ" πρόσM 8 αραβαθά P άραμαθάROMSE aramatha
Lat 10 - δίχεϊ Ο τό μέν– 11 ετάχθη φuorum αμαίiatorum φuidem manus
in campo curico constituία esse μίdebatur Lat 11 άντικρυσEM 14 βασι
λεύσει βασιλεύσασα Μ *Αβεσσαίφ αίi ras. 1 litt, P, σαίi. Pas.2 litt, S αβε
σαίω. Ο αθcssa Lat 15 έκέλευεν Μ 18 προτρεψάμενος προπεμψάμενοσΜ
20 ανδράσιν άπαντα δράσειν ΜSPLat πρεπούσης προπεσούσησΜ

προτρεπούσησ SP 24 *αβεσαίον Ο αθcssa Lat 25 στρατιάν, ο Ι. Fas. P
στρατείαν 8 έμεινεν. Ο -
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127

128

129

130

μίων Ιώαβος εις Ιεροσόλυμα πρός τόν βασιλέα λαμπρώς υπέ
στρεψε.

-

3. Τούτο τό πταίσμα τούς Αμμανίτας ουκ έπεισεν ήρεμεϊν
ουδε μαθόντας τους κρείττονας ήσυχίαν άγειν, άλλά πέμψαντες
πρός Xαλαμάν τόν τών πέραν Ευφράτου Σύρων βασιλέα μισ–
θούνται τούτον έπι συμμαχία, έχοντα μεν άρχιστράτηγον Σέβεκον,
πεζών δε μυριάδας όκτώ και ιππέων μυρίους, γνούς δ’ ότών
Εβραίων βασιλεύς πάλιν έπ’ αυτόν τούς Αμμανίτας τοσαύτην δύ
ναμιν συνηθροικότας ουκέτι διά στρατηγών αυτους πολεμενέκρινεν,

άλλ' αυτός συν άπάσητή δυνάμει διαβάς τόνΊόρδανον ποταμόν και
ύπαντήσας αυτούς συνάψας εις μάχην ενίκησε και άναιρεί μεν αυτών
πεζών μεν εις τέσσαρας μυριάδας ιππέων δε εις έπτακισχιλίους,

έτρωσε δε και τον στρατηγόν τού Χαλαμά Σέβεκον, δς έκτής πληγής
άπέθανεν, οι δε Μεσοποταμίται τοιούτουγενομένου τού τέλους τής
μάχης αυτούς Δαυίδη παρέδοσαν και δώρα έπεμψαν αυτώ. και ο
μεν ώρα χειμώνος άνέστρεψεν εις Ιεροσόλυμα, άρχομένου δε τού
έαρος έπεμψε τον άρχιστράτηγον Ιώαβον πολεμήσοντα τους Αμ
μανίτας. δ δε τήν τε γήν αυτών άπασαν επερχόμενος διέφθειρε
και αυτούς εις τήν μητρόπολιν συγκλείσας Αραβαθά έπολιόρκει,

VΠ. 1. Συνέπεσε δε και Δαυίδη πταίσμα δεινόν όντι φύσει
δικαίω και θεοσεβεί και τούς πατρίους νόμους ισχυρώς φυλάσσοντι"
θεασάμενος γάρ δείλης όψίας άπό τού στέγους τών βασιλείων, έν

§ 126= 2 Reg. Χ14; 1 Paral. ΧΙΧ15. § 130 = 2 Reg. XI 2.

ROMSPELatZonaras II p. 128.
1 *Ιώαβος) ό ώαβοσMSP *λαμπρόσ, ό ex ώ, corr. S 4 μαθόντας)

μανθάνοντασ Μμανέντασ, έex ό corr. S 5 Xαλαμάν τόν τών) τόν χαλα
μάν τόν τών Ο χαλάμαντον τόν Μιχαλαμάν τόν S chalmantum Lat βασι
λέαι 8 6 συμμαχίαν MSP άρχιστράτηγον) μrincipen militiae Lat αντι
στράτηγον ROSP αντιστρατηγόν Μ Σέβεκον) σάβεκον MSP Sabaicum Lat
7 δε om. MSP μυρίους) η Ιε Lat δ' δε MSP 10 πάση Ε. *Πόρ

δανον) ιορδάνην OMSP ordamen Lat 11 *συνάψας) συνάψασ αυτουσ MSP
εισ om. Ε αναιρεί μεν αναιρεί SP 12 μεν εις) εισ Ο έπτακισχιλίους)
septingentos Lat 13 Xαλαμά] onadam Lat Σέβεκον σέλευκον RO σάβεκον
E sabatoun Lat 14 οι i.marg, η RO 15 αυτούσOMP εαυτούσEZon
τώ δαυίδη E παρέδωκαν ΕZon 16 *ώρα χειμώνος solus Lat 17 «έπεμψε
τόν) έπεμψεν. Ο "αρχιστράτηγον αντιστράτηγον BΟ αντιστρατηγόν Μ
18 άπασαν αυτών tr. Μ επερχόμενος επερχομένην Β απερχόμενοσΜ
19 εαυτούς, αυτόσΜ Αραβαθά αραβαθά Βί άραβά Ο αραμαθάν Ε αναφα
ίha Lat *έπολιώρκει R 20 *συνέπεσε δε contiφίt igitur ea tempestate Lat
φύσει om. MSP 21 θεοσεβή. Ο πατρώουσ RO 22 τού τέγουσSP
βασιλειών RO
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ώ περιπατείν κατ’ εκείνο της ώρας ήν έθος, γυναίκα λουομένην εν
τή αυτής οικία ψυχρώ ύδατα καλλίστην τό είδος και πασών δια
φέρουσαν, όνομα αυτή ήν Βεεθσαβή, ήττάται του κάλλους τής γυ
ναικός και τής επιθυμίας κατασχεν ού δυνάμενος αυτή συνέρχε
ται. γενομένης δ’ έγκύου τής γυναικός και πεμψάσης προς τον
βασιλέα, όπως τώ άμαρτήματα σκέψηταί τινα τού λαθεΐν δδόν,
άποθανείν γάρ αυτήν κατά τους πατρίους καθήκει νόμους μεμοι
χευμένην, μετακαλείται τον Ιωάβου μεν όπλοφόρον εκ τής πολι
ορκίας άνδρα δε τής γυναικός Ουρίαν όνομα, και παραγενόμενον
περί τε τής στρατιάς και της πολιορκίας άνέκρινε, λέγοντος δε
πάντα κατά νουν αυτούς κεχωρηκένα τά πράγματα βαστάσας εκ
τού δείπνου μέρη προσδίδωσιν αυτώ, και κελεύει πρός τήν γυναίκα
άπελθόντα άναπαύσασθαι συν αυτή. δ δε Ουρίας τούτο μεν ουκ
έποίησε, παρεκοιμήθη δε τώ βασιλεί συν τοις άλλοις όπλοφόρους,

ώς δε γνούς τούθ' δ βασιλεύς άνέκρινεν αυτόν, ότι μή προς αυτόν
εις τήν οικίαν έλθοι μηδε πρός τήν γυναίκα διά τοσούτου χρόνου
πάντων άνθρώπων ταύτην εχόντων τήν φύσιν όταν έλθωσιν έξ
άποδημίας, ούκ είναι δίκαιον έφη τών συστρατιωτών αυτού και
του στρατηγού χαμαι κοιμωμένων εν παρεμβολή και τή τών πο
λεμίων χώρα μετά γυναικός αυτόν άναπαύεσθαι και τρυφάν. ταύτ’
ειπόντα μείναι τήν ήμέραν εκείνην έκέλευσεν αυτόθι ώς εις τήν
επιούσαν άπολύσων αυτόν πρός τόν άρχιστράτηγον, κληθείς δ'
έπι δείπνον υπό τού βασιλέως Ουρίας και μέχρι μέθης προελθών

§ 130 = 2 Reg. XI 2.

ROMSPELatZonaras II p. 128. Michael Glycas II p.332.
1 ήν οm. Μ γυναίκα είδε γυναίκα MSPLat 2 αυτήσ codd.Ε. * είδοσ,

εί
,

εκ ν corr. M 3 βεεθσαβή. Ο βεεθσαβή Μ βεερσάβη SP βηρσαβεην Ε

bethsabee Lat *ήττάται ήττητα Μ 4 τής τήν, ή ex ή corr, νι. Tas. P

επιθυμίαν, νί. Tas. P αυτή μεταπεμψάμενοσ αυτήν MSPELatZon 5 έγ
κύου) εγγύου RE 6 τώ άμαρτήματα τ

ό

άμάρτημα RO τινα πάντασ RO

πάντως coni. 7 πατρώουσΜ καθήκει) προσήκει ROP τ
ο ένα προσ

θει i. Tas, i. marg. m. 2 / τεS καθήκειν comi. 8 μεν οm. Μ 9 κού
ρίασS 1

0 εστρατείασSP και και περί SP 1
1

αυτούς ο
ι Lat

1
4 παρεκοιμήθη, ε ex α corr. P 1
5μή– 16 έλθοι) μπορmian non isset ad

domum Lat προς αυτόν om. Ε αυτόν εισ om. ΒΟ 16 γυναίκα) γυ
ναίκα έλθοι Μ 1

7 πάντων πάντων τών SP 1
8

ούκ ό δ
’

ούκ Μ έφη!

είπεMSPE φήσας Zon * συστρατιωτών στρατιωτών Βι "στρατιωτών 8, ΠΟΕΜ).
rec. Ο 1

9 έν, έντή SPE 2
0

γυναικός) τήσ γυναικόσOMSPEZon μαore
propria Lat ταύτα ΜΕ 2
1 έκέλευσεν προσέταξεν MSPE εαυτόθι!

om. Μ εις on. ROM 2
2

άρχιστράτηγον αντιστράτηγον ROM dueen Lat
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135

136

137

138

139
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εν τώ πότω δεξιουμένου του βασιλέως αυτόν επίτηδες τας προ
πόσεσιν, ουδέν ήττον πάλιν πρότών τού βασιλέως θυρών έκοιμήθη
μηδεμίαν λαβών τής γυναικός επιθυμίαν, επί τούτοις δε δυσανα
σχετήσας ό βασιλεύς έγραψε τώ Ιωάβω κολάσαι προστάττων τον
Ουρίαν, άμαρτείν γάρ αυτόν έδήλου, και τόν τρόπον τής τιμωρίας
να μή γένηται φανερός αυτός τούτο βουληθείς υπέθετο κατά γάρ
το δυσμαχώτατον αυτόν έκέλευσε μέρος των πολεμίων τάξαι και
καθ’ ό, κινδυνεύσει μαχόμενος απολειφθείς μόνος τούς γάρι συμ
παραστάτας άναχωρήσαι εκ της μάχης γινομένης έκέλευσε, ταύτα
γράψας και σημηνάμενος τή αυτού σφραγίδι τήν επιστολήν έδωκεν
Ουρία κομίσαι πρός Ιώαβον, δεξάμενος δε Ιώαβος τά γράμματα
και την τού βασιλέως προαίρεσιν άναγνούς, καθ' όν ήδει τόπον
τους πολεμίους χαλεπούς αυτώ γενομένους, κατά τούτον έστησε
τον Ουρίαν δούς αυτώ τινας τών άριστων τής στρατιάς, αυτός δ'
άπάση τή δυνάμει προσεπιβοηθήσειν έφησεν, ει δυνηθεί εν ανατρέ
ψαντές τι τού τείχους εισελθεν εις τήν πόλιν. όντα δ’ αυτόν
γενναίον στρατιώτην και δόξαν έχοντα παρά τε τώ βασιλεϊ και
πάσι τους ομοφύλος έπ’ άνδρεία χαίρειν τους μεγάλος πόνος
άλλά μήπροσαγανακτείν ήξίου, τού δ’ Ουρία προθύμως υποστάν
τος το έργον, τους μετ' αυτού παρατασσομένους ιδία καταλιπείν
όταν έξορμήσαντας δωσι τούς πολεμίους έδήλωσε, προσβαλόντων
ούν τη πόλει των Εβραίων δείσαντες οι Αμμανιται, μή κατ’ εκεί
νον τόν τόπον, καθ' όν Ούρίαν συνέβαινε τετάχθαι, φθάσαντες
άναβώσιν οι πολέμιοι, προστησάμενοι τους άνδρειοτάτους αυτών
και την πύλην άνοιξαντες αιφνιδίως και μετά βύμης και δρόμου
πολλού τους εχθρούς επεξήλθον. ιδόντες δε αυτούς οι συν τώ
Ουρία, πάντες άνεχώρησαν πίσω, καθώς Ιώαβος αυτούς προείπεν

§ 134 = 2 Reg. ΧΙ 13.

ROMSPELatZonaras II p. 128sq.
1 ταϊς προπόσεσιν ταΐσ προσπόσεσιν SP πρόσιταϊσ πόσεσιν Μπροπό

σεση EZon 2 ήττων Β πρόσE 3 τούτοις, τούτω MSP 4 προστάσσων
MSP 6 αυτος αυτούσMSP τούτω RO 7 και καθ’δ–9 έκέλευσε, οι com
misso proelio tuberet cumotos ab eo recedere μt solus in mortis periouίο rema
neret Lat 8 κινδυνεύσει coni, κινδυνεύει ROM κινδυνεύσειεSP τούς γάρ om.
RO 9 γενομένης Hudson 10 *σημηνάμενοσ Ρς αυτού αυτού ROM εαυτού
SP 11 τά γράμματα ώαβοσtr, MSP 13 χαλεπούς αυτών χαλεπώσ αυτώRO
αυτώ, χαλεπούσMSP χαλεπούσE γινομένουσMSPE 14* στρατείασ, είcx ί
corr. S 15 προσβοηθήσειν έφασκεE 17 έχοντίO 18 πάσει παρά Μ αν
δρία P* 19 δε MSPE ουρίου MSPE 21 «έξορμήσοντασ Μ ε εδήλωσεν

MSP *προσβαλλόντων O 22 *ούν) δ’ ούν MSP μη on. RO 25 και
μετά μετά SPELat και δρόμου δρόμου Μ. 26 δ’MSP 27 άπαντεσE
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10

15

αισχυνθείς δ' Ουρίας φυγείν και τήν τάξιν καταλιπείν υπέμεινε
τους πολεμίους και την όρμήν αυτών έκδεξάμενος άναιρεί μεν ουκ
όλίγους, κυκλωθείς δε και ληφθείς εν μέσω άμα δ’ αυτώ τινες και
άλλοι τελευτά συγκαταπεσόντων ετέρων.
2. Τούτων ούτως γενομένων έπεμψεν άγγέλους Ιώαβος πρός

τον βασιλέα λέγειν έντελάμενος αυτούς, ώς σπουδάσειε μεν ταχέως
έλεϊν τήν πόλιν, προσβαλών δε τώ τείχε και πολλούς άπολέσας
άναχωρήσαι βιασθείη προστιθέναι δε τούτοις αν όργιζόμενον επ'
αυτούς βλέπωσι και τον Ούρια θάνατον, τού δε βασιλέως άκού
σαντος παρά των αγγέλων ταύτα και δυσφορούντος φάσκοντος
άμαρτείν αυτούς τώ τείχει προσβαλόντας, δέον υπονόμους και μη
χανήμασιν έλεϊν πειράσθαι τήν πόλιν, και ταύτ’ έχοντας παρά
δειγμα τον Γεδεώνος υιόν Αβιμέλεχον, δς έπει τον έν Θήβας
πύργον έλεϊν έβούλετο βία, βληθείς υπό πρεσβύτιδος πέτρω κατ
έπεσε και άνδρειότατος ών διά το δυσχερές τής επιβολής αισχρώς
απέθανεν ού μνημονεύοντας έδει μή προσιέναι τώ τείχει των
πολεμίων άριστον γάρ άπάντων τών εν πολέμω πραχθέντων και
καλώς και ώς έτέρως ενίοις αυτούς κινδύνοις μνήμην έχειν, ώς τα
μεν μιμείσθαι τά δε φυλάττεσθαι. έπει δε ούτως έχοντι και τον

§ 140 = 2 Reg. ΧΙ 17.

ROMSPELatZonaras II p. 129. -

1 * την om.Μ 3 εν μέσω –4 ετέρων) η ηedio μulneratus interit oun
φuo etian φuidan de socis sunt eatincti Lat εν μέσω άμα δ’ αυτώ τινες
και άλλοι, εν μέσω μέσον δ’ αυτώ τινεσ και άλλοι Μ εν μέσω αυτών τινέσ
δε και άλλοι SP εν μέσω αυτών τελευτά, τινές δε και άλλοι Hudson 4 συγ
καταπεσόντων ετέρων συγκαταπεσόντων και ετέρων SP συγκατέπεσον τών
εταίρων Hudson 5 ούτω Μ άγγελον Ε 6 σπουδάσειε coni, σπουδάσει ΒΟ
σπουδάσαι MSP 7 ετώ τείχε τό τείχοσ RO 8 προστιθένα) Ε προτι
θένα RO προστεθήνα MSP 9 ουρίου MSPE “θάνατον θάνατον λέγειν
SP ακούσαντος παρά των αγγέλων ταύτα και δυσφορούντος ακούσαντοσ
παρά των αγγέλων ταύτα δυσφορούντοσE ακούσαντοσταύτα παρά των αγ
γέλων και δυσφορούντοσSP ακούσαντοσταύτα παρά των αγγέλων δυσφορούν
τοσΜ ακούσαντοσταύτα δυσφορούντοσΟ αμdiente rege et grauiter ferente Lat
10 φάσκοντος et dicente Lat και φάσκοντοσ Hudson φάσκοντός θ’ coni,
11 άμαρτάνειν Μ δέον δε Β 12 έχοντας παράδειγμα έχειν τά παρα

δείγματα RO 13 Αβιμέλεχον) αβίμεχoν M έπει) έπι Β Θήβαις θερινού

Lat 14 έβούλοντοΜ πέτρω) πέτρα RO 15 δυσχερές) δυσχερέστατον Μ
επιβολής Hudson επιβουλήσ codd. 17 άπάντων τών άπάντων ROM και
καλώς) καλώσMSP 18 έταίρωσ RO ένιος– κινδύνοις om. Lat ενίοις
έντουσ MSP αυτούς έν τους coni, 19 τά δε φυλάττεσθαι om. Μ έπει
–έχοντε ομηφue hacsitasset rea et de casu belico σοφίtaret Lat δ’ MSP
έχονται έχοντα RO έχοντα έγνω SP
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146

148

149

Ούρια θάνατον εδήλωσεν ό άγγελος, παύεται μεν της οργής, Ιωάβω

δ’ έκέλευσεν άπελθόντα λέγειν άνθρώπινον είναι τό συμβεβηκός
και τά του πολέμου φύσιν έχειν τοιαύτην, ώστε ποτέ μεν τους
εναντίος εϋ πράττειν συμβαίνειν κατ’ αυτόν, ποτέ δε τους ετέ
ρος του λοιπού μέντοιγε προνοείν τής πολιορκίας, όπως μηδεν
έτι πταίσωσι κατ' αυτήν, άλλά χώμασι και μηχαναϊς εκπολιορ
κήσαντας και παραστησαμένους την μεν πόλιν κατασκάψα, άπαν
τας δ’ άπολέσαι τούς έν αυτή και δ μεν άγγελος τά υπό τού
βασιλέως εντεταλμένα κομίζων πρός Ιώαβον ήπείγετο, ή δε τού
Ουρία γυνή Βεεθσαβή τόν θάνατον τάνδρός πυθομένη έπι συχνάς
αυτόν ήμέρας επένθησεν, παυσαμένην δε τής λύπης και των επ'
Ουρία δακρύων ό βασιλεύς ευθύς άγεται γυναίκα, και πας άρρην
εξ αυτής γίνεται αυτώ.
3. Τούτον οϋχ ήδέως έπεΐδεν δ θεός τον γάμον, άλλά δι'

όργής έχων τον Δαυίδην τώ προφήτη Νάθα φανείς κατά τούς
ύπνους εμέμφετο τον βασιλέα. δ δε Νάθας άστείος και συνετός

ών ανήρ, λογισάμενος ως οι βασιλείς όταν εις όργήν έμπέσωσι
ταύτη πλέον ή τώ δικαίω νέμουσι, τάς μέν παρά τού θεού γεγενη
μένας άπειλάς ήσυχάζειν έκρινεν, άλλους δε λόγους χρηστούς πρός
αυτόν διεξήλθε, και δή τοιούτόντινα τρόπον περί ού και τί φρονεί
ποιήσαι σαφές αυτώ παρεκάλει δύο γάρ, έφησεν, άνδρες την αυτήν
κατώκουν πόλιν, ών δ μεν πλούσιος ήν και πολλάς είχεν άγέλας
υποζυγίων τε και θρεμμάτων και βοών, τώ, πένητι δ’ άμνάς
υπήρχε μία ταύτην μετά τών τέκνων αυτού ανέτρεφε συνδια
ρούμενος αυτή τά σιτία και φιλοστοργία προς αυτήν χρώμενος

§ 144 = 2 Reg. XI 24.

ROMSPELatZonaras II p. 129.
1 ουρίου, ου ex α 8, ου i. Pas. Ε ό άγγελος α ηuntis Lat 2 έκές

λευσε M καπελθόντα) om. M reuertantes Lat ανελθόντα coni. 4 κατ’ αύ
των RO 5 όπως, ώσE 6 «έτι έπι Μ 7 παραστησομένουσMS άπαν
τας πάντασ ΜSP 8 τά) ταύτα Μ τού om. O 9 κέντεταλμένα) έντεταγ
μένα Μ *ήπείγετο, υπήγετο R 10 οϋρίου SE Bεεθσαβή βεεοσαβή Μ
βεερσάβη SP bethsabee Lat τού ανδρόσ ROE πυνθανομένη M 11 αυτόν
om. P επένθησε RAOMS"Ρε παυσαμένην) Επαυσαμένη Ο παυσαμένησRMSP
12 ευθύς μεν ευθύσSP εάγεται αγάγεται Μ 13 αυτώ γίνεται tr

.

MSPE

1
5 - Νάθα νάθαν OMSP nathan Lat 1
6 Νάθας Ε νάθαν, ν finale i.

ras. Η νάθαν ΟΜSPLat αστείοσών και συνετόσ tr. MSP συνετόσιών και
αστείοσ tr. Ε 1
7

ώς) ώσοισ RO 18 ή) ή και (και expunctum) Ρ 2
0 τ
ί

φρονεί τή φρονήσει RO 2
1

έφησεν φησίν E 22 *πλούσιος αριθμs Lat

2
4 μία υπήρχε tr. MSP αυτού, αυτόσMSP συνδιαιρούμενος συνδια
τώμενοσM 25 σιτία σίτα Μ
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ή τις άν χρήσατο και προς θυγατέρα ξένου δ’ επελθόντος τώ
πλουσίω τών μεν ιδίων ουδέν ήξίωσεν εκείνος βοσκημάτων κατα
θύσας εύωχήσαι τόν φίλον, πέμψας δε την άμνάδα τού πένητος
άπέσπασε, και ταύτην παρασκευάσας εστίασε τον ξένον “ σφόδρα
έλύπησεν ό λόγος ούτος τον βασιλέα και πονηρόν πρός τόν Νά
θαν τόν άνθρωπον εκείνον, ός δή τούτο το έργον έτόλμησεν, άπε
φήνατο και τετραπλήν άποτίσαι την άμνάδα δίκαιον είναι και
πρός τούτω θανάτω κολασθήναι. Νάθας δ’ ύποτυχών αυτόν έλεγεν
εκείνον είναι τον άξιον ταύτα παθεΐν ύφ' εαυτού κεκριμένον τολ
μήσαντα μέγα και δεινόν έργον. άνεκάλυπτε δ’ αυτώ και παρεγύ
μνου τήν όργήν τού θεού ποιήσαντος μεν αυτόν βασιλέα πάσης
τής Εβραίων δυνάμεως και τών έν κύκλω πάντων έθνών πολλών
και μεγάλων κύριον, δυσαμένου δ’ έτι πρό τούτων έκτών Σαούλου
χειρών, δόντος δ’ αυτό και γυναίκας άς δικαίως και νομίμως
ήγάγετο, καταφρονηθέντος δ’ ύπ’ αυτού και άσεβηθέντος, δρ άλ
λοτρίαν τε γήμας έχει γυναίκα και τον άνδρα αυτής άποκτείνει εν
έκδούς τους πολεμίους δώσειν ουν αυτόν άντί τούτων δίκας τώ

θεώ και βιασθήσεσθαι μεν αυτού τάς γυναίκας ύφ’ ενός τών παί
δων, επιβουλευθήσεσθαι δε και αυτόν ύπ’ εκείνου, και τό άμάρ
τημα τούτο κρύφα δράσαντα φανεράν την επ' αυτώ δίκην ύφέξειν"
τεθνήξεσθαι δε και τον παιδά σοι παραχρήμα τόν εξ αυτής γεγε
νημένον, ταραχθέντος δ' επί τούτοις τού βασιλέως και συσχε
θέντος ικανώς και μετά δακρύων και λύπης άσεβήσαι λέγοντος,
ήν γάρ όμολογουμένως θεοσεβής και μηδέν άμαρτών όλως περί
τόν βίον ή τα περί την Ουρία γυναίκα, ώκτερεν δ θεός και διαλ
λάττεται φυλάξειν αυτώ και τήν ζωήν καί τήν βασιλείαν επαγγειλά

§ 149 = 2 Reg. ΧΙΙ 3.

ROMSPELatZonaras II p. 129.
1 ήτισ OM επελθόντος) έλθόντοσ E uentsset Lat 2 έκεινοσβοσκη

μάτων ήξίωσε tr. MSP 3 εύωχίσαι Ο 4 * εστίασε, α s. m. 2 Ο σφό
δρα] σφόδρα δ’ MSPLat 5 νάθαν, νάθα i. Pas. Ο 6 * απεφήνατο Ρα
7 τετραπλήν τό τετραπλήν M αποτίσαι τε αποτίσαι SP τε απαιτήσαι Μ
έκτισαι Ε 8 πρόσ τούτο R. *nathan Lat * δε Β 9 έπαθεΐν) δεν πα
θεϊν SP ύφ’ αφ’ RO εαυτού αυτού MP" αυτού SPς 10 δ' φue Lat
11 πάσης om. MSP 12 τής) τών Ο έν] μεν RO πολλών οn. RO 13 πρό]
πρόσRO 14 δ’ om. SP 15 δς on. RO έχει] έχειν. Ο 17 ούν δ'
ούν Μ 19 και αυτόν, αυτόν Ρ ύπ’ εκείνων Ο 20 κρύφα τούτο tr

.

MSP
κρυφά Β

ί επ' αυτών εαυτώ Ρ 2
1 παραχρήμα, eras, σP γεγεννη

μένον MSPE” 22 ταραχθέντος προαχθέντοσΟ συσχεθέντος) συγχυθέντοσ

MSPE. com/uso Lat 25 ή είBO ουρίαν Ρ
ς

οίκτείρεν MSP εδα
λάττεται S“P 26 έπιγγειλάμενοσ Ο απαγγελάμενοσ S
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154

155

156

157

158

μενος μετανοούντι γάρ περί τών γεγενημένων ουκέτι χαλεπώς έχειν
έφασκε και Νάθας μεν ταύτα τώ βασιλε προφητεύσας οίκαδε
έπανήλθε.
4. Tώ δ’ έκ τής Ουρία γυναικός γενομένω παιδί Δαυίδη

νόσον ένσκήπτει χαλεπήν τό θείον, έφ’ ή δυσφορών ό βασιλεύς
τροφήν μεν έφ’ ήμέρας επτά καίτοι γε άναγκαζόντων των οικείων
ού, προσηνέγκατο, μέλαιναν δε περιθέμενος έσθήτα πεσών έπι
σάκκου κατά γής έκειτο τόν θεόν ικετεύων υπέρ τής τού παιδός
σωτηρίας" σφόδρα γάρ έστεργεν αυτού τήν μητέρα, τή δ’ έβδόμη
τών ήμερών τελευτήσαντος τού παιδός ούκ ετόλμων τώ βασιλεί
τούτομηνύειν οι θεράποντες λογιζόμενοι, μήγνούς έτι μάλλον άπό
σχηται και τροφής και της άλλης επιμελείας ώς άν έπι ποθεινού

τέκνου τετελευτηκότος, ότε και νοσούντος ούτως υπό τής λύπης εαυ
τόν εκάκου, ταραττομένων δ’ αισθόμενος τών οικετών δ. βασιλεύς
και ταύτα πασχόντων, ά μάλιστα συγκρύψαι τι θέλουσι συμβαίνει,

συνείς ότι τέθνηκενό πας προσφωνήσας ένα τών οικετών και μα
θών τάληθές άνίσταται και λουσάμενος και λαβών έσθήτα λευκήν
εις τήν σκηνήν τού θεού παραγίνεται, και κελεύσας δείπνον αυτώ
παραθείναι πολλήν επί τω παραλόγω τους τε συγγενέσι και τους
οικέτας έκπληξιν παρείχεν, ότι μηδέν τούτων έπι νοσούντι τώ
παιδί ποιήσας πάνθ’ όμoύ τετελευτηκότος έπραττε τήν τε αιτίαν,
δεηθέντες επιτρέψαι πρώτον αυτούς πυθέσθαι, παρεκάλουν ειπείν,

τών γεγενημένων, ό δε άμαθες ειπών αυτούς εδίδασκεν, ώς έτι
μεν ζώντος του παιδός έχων ελπίδα σωτηρίας αυτού δεόντως πάντ'
έποίει τόν θεόν ήγούμενος τούτοις ευμενή καταστήσειν, άποθανόν

$ 153 = 2 Reg.XII 15.

ROMSPELatZonaras II p. 129 sq.
2 και -προφητεύσας oumque haeo regi nathan prophelasset Lat μεν,

ex Lat ed. princ. μετά codd. οίκαδ’ MSP 3 επανήλθεν MSP 4 εκ)
εισ Ο ουρία Ρ ούρίου S*Ε Δαυίδη om. Lat 6 ετροφή Ο έπι MSPE
οικείων) βοημlis Lat 7 προσηνέγκατο) προσήκατο E 8 υπέρ τήσ τού παι
δόσ ικετεύων tr. MSP 9 *δε R 12 ποθεινού τέκνου) ποθηνού τέκνου RO
τέκνου πόθω M πένθει. τέκνου (eras. πόθωι) P πένθει τέκνου S luctu fili
Lat 13 ότε όπότε MSP εαυτόν αυτόν MP4 αυτόν SP* 14 εκάκουν. Ο

15 μάλιστα μάλιστα τινέσΟ συμβαίνειν Μ 17 ταληθή Ε 18 αυτώ
codd. Ε 19 παραθείναι εΐ εχ ή corr. Η παραθήναι. Ο παρατεθήναι SPE
παρατιθένα M *πολλήν πολύν RO 20 έκπληξιν την έκπληξιν E
παρείχεν παρέσχεν Ρ(;) παρέσχε Ε 21 τελευτήσαντοσE τήν –23 γε
γενημένων ομηφue αθ 60 Mutus βασίt causan requirerent Lat 22 δεηθέντεσ,
δi. Tas. Ο πύθεσθαι ROM * ειπείν on. RO 24 * ελπίδασ RO πάντ’)
ταύτ’ Ε
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τος δ’ ουκέτι χρείαν είναι λύπης ματαίας ταύτ’ ειπόντος επήνεσαν
τήν σοφίαν καί τήν διάνοιαν τού βασιλέως, συνελθών δε τή γυ
να κι Βεεθσαβή έγκυον αυτήν έποίησε, και γεννησαμένης άρρεν πα
δίον Σολόμωνα τούτον προσηγόρευσεν, ούτως Νάθα τού προφήτου
κελεύσαντος.

5. Ιώαβος δε τή πολιορκία τούς Αμμανίτας ισχυρώς εκάκου
τών τεύδάτων αυτούς άποτεμνόμενος και τής τών άλλων εύπορίας,

ώς πάνυ ταλαιπωρείν ένδεία ποτού και τροφής, εξ όλίγου γάρ
φρέατος ήρτηντο και ταμείας ώς μή τελέως αυτούς έπιλιπείν τήν
πηγήν δαψιλέστερον χρωμένους, γράφει δή τώ βασιλεϊ ταύτα

δηλών και παρακαλών αυτόν έπι τήν αίρεσιν τής πόλεως έλθεϊν,

να τήν νίκην αυτός επιγραφή. ταύτα Ιωάβου γράψαντος άπο
δεξάμενος αυτόν τής εύνοίας και τής πίστεως ό βασιλεύς παραλα
βών τήν συν αυτώ δύναμιν ήκεν έπι τήν τής Ραβαθάς πόρθησιν,

και κατά κράτος έλών διαρπάσαι τους στρατιώτας έφήκεν, αυτός
δε τόν τού βασιλέως τών Αμμανιτών λαμβάνει στέφανον έλκοντα
χρυσού τάλαντον και πολυτελή λίθον έχοντα εν μέσω σαρδόνυχος"
έφόρει δ’ αυτόν επί της κεφαλής διαπαντός Δαυίδης, πολλά δε
και άλλα σκύλα λαμπρά και πολύτιμα εύρεν έντή πόλεις τούς δ'
άνδρας αικισάμενος διέφθειρε ταύτά δε και τάς άλλας τών Αμ
μανιτών πόλεις διέθηκεν έλών αυτάς κατά κράτος,
VIII. 1. Αναστρέψαντος δε εις Ιεροσόλυμα τού βασιλέως

πταίσμα αυτού την οικίαν εξ αιτίας τοιαύτης καταλαμβάνει θυ
γάτηρ γάρ ήν αυτώ παρθένος μεν έτι το δεκάλλος ευπρεπής, ώς

§ 158= 2 Reg. ΧΙΙ 23.

ROMSPSLatZonaras II p. 130. Michael Glycas II p.332.
1 δε Ε 3 Βεεθσαβή βεθσαβή. Ο βεερσάβη SP βηρσαβήσ (genet) Ε

bethsabae Lat έγγυον ΕΟ γεννησαμένης coni, γεννησαμένην Β γεννησα
μένηΟ γενόμενον MSP procreauti Lat 4 σολομώνα ROM σαλoμώνα E salo
mon Lat τούτον om. MSP ούτως) ούτω E, om. Μ * Νάθα νάθαν OSP
Lat 9 ταμείας) RO τομάσΜ τούτο τεταμιευμένον SP τούτου τεταμιευ
μένου cod. Wat. ap. Hudson lice esset lis fontis αμαϊμm Lat ώς ώστε Μ
έκλειπειν Μ 10 δαψιλέστερον χρωμένους mon to largius μtebanίμr Lat

χρωμένους χρωμένουσήν, ήν add. n rec. Ο δή) δεΜΕ 11 "αναίρεσινΜ
12 επιγραφή επιγράφη B έπιγράφει. Ο επιγραφείη MSP ταύτ’ SP

13 αυτόν om. ΜSP 14 %επί τήν, ν i. Tas. Ο τής om. ΜSPE Ραβαθάς
δαμαθάσE rabath Lat 15 *κατακράτωσB αφήκεν Ε 17 πολυτελή
σαρδόνυχος αρισs practtosos et in modio sui sardonicom Lat *πολυτελεί Ο
σαρδόνυχον M σαρδώνυχον SP σαρδόνυχα Ε 18 διαπαντός om.Μ

19 ευρενη εύρών Ο δεE 20 *διέφθειρεν SP “ταύτα RO 22 i. marg.
9 R VIIΙΙ Lat εδ’ MSP 24 γάρ om. ΜSPE * ευπρεπέσRO
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άπάσας υπερβάλλειν τάς εύμορφοτάτας γυναίκας, Θήμαρ' όνομα,

163 τής δ’ αυτής Αψαλώμω μητρός κεκοινωνηκυία. ταύτης δ πρεσ–
βύτατος τών Δαυίδου παίδων Αμνών έρασθείς, ώς ούτε διά τήν
παρθενίαν αυτής ούτε διά τήν φυλακήν τυχεϊν τής επιθυμίας έδύ
νατο χαλεπώς διέκειτο, και τότε σώμα τής οδύνης αυτόν κατε-5

164 σθιούσης κατισχναίνετο και τήν χρόαν μετέβαλλε δήλος δε γίνε
τα ταύτα πάσχων Ιωνάθη τινι συγγενεί και φίλων, συνετός δ’ ήν
ουτος εν τοις μάλιστα και την διάνοιαν οξύς, δρώνουν καθ' εκάστην
πρωίαν τόν Αμνώναμή κατά φύσιν έχοντα τω σώματι προσελθών
ήρώτα φράσαι την αιτίαν αυτώ, εικάζειν μέντοιγε ούτως έλεγεν εξ10

165 ερωτικής αυτόν έχειν επιθυμίας τού δε Αμνώνος όμολογήσαντος το
πάθος ότι τής άδελφής έράτυγχανούσης όμοπατρίας, δδόν αυτώ και
μηχανήν εις τό περιγενέσθαι των ευκταίων υπέθετο νόσον γάρ υπο
κρίνασθαι παρήνεσεν, έλθόντα δε προς αυτόν τον πατέρα πέμψα
τήν άδελφήν αυτώ διακονησομένην έκέλευσε παρακαλέσαι" βάω γάρ 15
έσεσθαι και ταχέως άπαλλαγήσεσθαι της νόσου τούτου γενομένου.

166 πεσών ούν ό Αμνών επί τήν κλίνην νοσείν προσεποιήσατο κατά
τάς Ιωνάθου υποθήκας, παραγενομένου δε τού πατρός και σκε
πτομένου πώς έχοι, τήν άδελφήν έδειτο πέμψαι προς αυτόν δ δ'
ευθύς έκέλευσεν άχθήναι. ήκoύση δε προσέταξεν άρτους αυτώ 20
ποιήσαι τηγανιστούς αυτουργώ γενομένη προσοίσεσθαι γάρ ήδίον

167 εκ τών εκείνης χειρών ή δ’ έμβλέποντος τάδελφού φυράσασα
τό άλευρον και πλάσασα κολλυρίδας και τηγανίσασα προσήνεγκεν
αυτώ δ δε τότε μεν ουκ έγεύσατο, προσέταξε δε τους οικέτας

§ 162 – 2 Reg. XII 1.
ROMSPELatZonaras II p. 130. Michael Glycas II p. 332.
1 εύμορφωτάτασ ROM Θήμαρ) ρ corr, uid. Η θημάρ Ε θημάρα Μ

θήμανΟ θάμαρα SP θάμαρ Zon thamar Lat 2 Αψαλώμφ) αφαλώμω, μ ex
ν corr. Ο αψαλώνω R αβεσαλώμω ΜΕ" αβεσσαλώμω SPE” αθcssalon Lat
κεκοινωκυία Μ πρεσβύτατος] EGlycas πρεσβύτεροσ codd. 4 παρθενείαν
Μ επιθυμίας επιτυχίασ RO 5 αυτόν om. Ο 6 μετέβαλε (-λεν 8"Ρ"Ε)
RAMSAPE 7 ταύτα πάσχων γίνεται tr

.
M συγγενεΐ, είΘχή corr. RM 9 αμνών

E annon Lat 1
0 γε om. RO ούτως) ούτοσRO αυτό.σ MSP 1
1

αυτόν

έχειν) ούτωσ έχειν αυτόν MSPE αμνών Ε αnnon Lat 1
2 όμορίτρια Μ

1
3 *ύποκρίνεσθαι (σθαι i. Pas. O OM 1
4 ετών, ό ί. ras. R 15 * δια

κονσομένην Β
'

βάω! Ernesti βάων MSP βάον ROS" 1
6 γινομένου M

1
7 πεσων) καταπεσών MSP *ούν οm. M προσεποιείτο MSPE 1
9 έχει

Μ 2
0

δ
ε

προσέταξεν δ
’

επέταξεν Ε 2
1 *ποιήσαι αυτώ tr. P *τίγανι
στουσ Ο γενομένω RO ήδειον Μ 22 τών τήσ O 23 κολλυρίδας και
τηγανίσασα on. RO coliridas Lat τηγανήσασα SP 24 προσέταξε δε,
δε s. m. 1 Μ
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παραιτήσασθαι πάντας πρό τού δωματίου" βούλεσθαι γάρ άναπαύ
σασθαι θορύβου και ταραχής άπηλλαγμένος, ώς δε τό κελευσθέν
έγένετο, τήν άδελφήν ήξίωσεν εις τόν ένδοτέρω το δείπνον οίκον
αυτώ παρενεγκεϊν ποιησάσης δε τούτο της κόρης λαβόμενος αυτής
συνελθείν αυτώ πείθεν έπειράτο. άνακραγούσα δ’ ή πας ,άλλά
μή σύγε τούτο βιάση με μηδε άσεβήσης, είπεν, άδελφέ, τούς νό
μους παραβάς και δεινή περιβαλών σαυτόν αισχύνη παύσαι δ'
ούτως άδικου και μιαράς επιθυμίας, εξής όνείδη και κακοδοξίαν
δ οίκος ήμών κερδανεί." συνεβούλευέτε περί τούτου διαλεχθήναι
τώ πατρί συγχωρήσειν γάρ έκείνον. ταύτα δ’ έλεγε βουλομένη
τήν όρμήν αυτού τής ορέξεως προς το παρόν διαφυγείν. δ. δ' ου
πείθεται, τώ, δε έρωτα καιόμενος και τους τού πάθους κέντρους
μυωπιζόμενος βιάζεται την άδελφήν μίσος δ’ ευθέως μετά την
κορείαν εισέρχεται τον Αμνώνα και προσλοιδορησόμενος έκέλευσεν
άναστάσαν άπιένα. τής δε χείρω την ύβριν και διά τούτο άπο
καλούσης, ει βιασάμενος αυτός μηδ’ άχρι νυκτός επιτρέπει μείναι
παραχρήμα δ’ άπαλλάττεσθαι κελεύει έν ήμέρα και φωτί, να και
μάρτυσι τής αισχύνης περιπέσου, προσέταξεν αυτήν έκβαλείν τώ
οικέτη, ή δε περιαλγής έπι τή ύβρει και τη βία γενομένη περιρ
ρήξασα τόν χιτωνίσκον, έφόρουν γάρ α τών άρχαίων παρθένοι
χειριδωτούς άχρι τών σφυρών πρός τό μή βλέπεσθαι χιτώνας, και
σποδόν καταχεαμένη της κεφαλής άπήει διά τής πόλεως μέσης
βοώσα και οδυρομένη τήν βίαν περιτυχών δ’ αυτή δ άδελφός
Αψάλωμος άνέκρινε, τίνος αυτή δεινού συμβάντος ούτως έχει, κα
τεπούσης δ’ αυτής προς αυτόν τήν ύβριν ήσυχάζειν και μετρίως
φέρειν παρηγόρει και μη νομίζειν ύβρίσθαι φθαρείσαν ύπ’ άδελ
φού πεισθείσα ούν παύεται της βοής και του προς πολλούς την

§ 167 = 2 Reg. ΧΙΙΙ 9.

ROMSPELatZonaras II p. 130 sq. Michael Glycas II p.332 sq.
1 * πρό] πρόσM 3 ήξίωσεν) έκέλευσεν Μ ένδότερον ROE οίκον

το δείπνον tr. SPE 4 προσενεγκεϊν Ο 5 δε MSP, 6 ασεβήσεισ RSP
8 όνείδη) oprobrium Lat 9 τε) τα P 10 συγχωρήσειν) coniugium eius mon
denegaret Lat εκείνω RO βουλομένη) βουλευομένη Ο 12 τώ, δε, τώ, MS
αλλά τώ, Ρ 13 *ευθύσP 14 κορείαν Εκορίαν RO διακορίαν 8 διακόρη
σιν (ηex ι corr.P) MP διακορήσας Zon 15 απένα! ΖonHudson απείναι codd.
Ε 16 επιτρέπoι RMSP μείναι om.RO 17 δε MSP «κελεύει έν] κελεύ
σειεν MSP 21 χειριδωτούς χειριδότουσ RO χειροδέτουσ MSP habente mani
σας Lat τό) τώM μή] μή δε Μ 22 * καταχεομένη. Ο μέσης om. M (in
confinio paginarum 199' et 199') 23 * αυτή ό) αύτήσM 24 αβεσάλωμοσ
ΜS PE" αβεσσάλωμοσS”Ε” αθcssalon Lat έχειν ROM 26 *ύβρίσθαι
ύβρίζεσθαι RO 27ούν om, MSP
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βίαν έκφέρειν, και πολύν χρόνον χηρεύουσα παρά Αψαλώμω τώ
άδελφώ διεκαρτέρησε
2. Γνούς δε τούθ’ ό, πατήρ Δαυίδης τους μεν πεπραγμένος

ήχθετο, φιλών δε τόν Αμνώνα σφόδρα, πρεσβύτατος γάρ ήν αυτώ
υιός, μή λυπείν αυτόν ήναγκάζετο δ δε Αψάλωμος έμίσει χαλε
πώς αυτόν και λανθάνων καιρόν εις άμυναν αυτού τής άμαρτίας
επιτήδειον παρεφύλαττεν. έτος δ’ ήδη τους περί τήν άδελφήν
αυτού πταίσμασιν διεληλύθει δεύτερον, και μέλλων έπι τήν τών
ιδίων κουράν έξιένα θρεμμάτων εις Βελσεφών, πόλις δ' έστιναύτη
τής Έφράμου κληρουχίας, παρακαλεί τον πατέρα συν και τους άδελ
φους έλθεϊν προς αυτόν έφ’ έστίασιν, παρατησαμένου δ’ ώς μή
βαρύς αυτώ γένοιτο, τούς άδελφούς αποστείλαι παρεκάλεσε, πέμ
ψαντος δε τους ιδίοις έκέλευσεν όπηνίκ άν έδωσε τον Αμνώνα μέ
θη παρεμένον και κάρω, νεύσαντος αυτού φωνεύσωσι μηδένα φο
βηθέντες,

3. Ως δ’ έποίησαν το προσταχθέν έκπληξις και ταραχή τούς
άδελφούς λαμβάνει, και δείσαντες τους αυτών έμπηδήσαντες ίππος
εφέροντο προς τον πατέρα, φθάσας δέ τις αυτούς άπαντας υπό
Αψαλώμου πεφονεύσθαι τώ πατρί προσήγγειλεν. δ. δ' ώς έπι
παισιν όμού τοσούτοις άπολωλόσι και τούθ’ ύπ’ άδελφού τής
λύπης κάπί τώ κτειναι δυναμένης δοκούντι γινομένης πικρότε
ρον, συναρπαγείς υπό τού πάθους ούτε την αιτίαν άνέκρινεν ούτ'

§ 172 = 2 Reg. ΧΙΙΙ 20.
ROMSPELatZonaras II p. 131.
1 παρ’ MSP αβεσαλώμω ΜS αβεσσαλώμω PS αθρεςαίοn Lat

4 * Αμνώνα αθηοn Lat 5 υιός) ό υιόσι (ό add. m. 1 Β) RO υιόσ αυτώ

tr
,

MSP αβεσάλωμοσMSPE αβεσσάλωμοσS abessalon Lat έμίσει έμίσει

γ
ε MSP έμίσει τεErnesti 7 επιτείδιον RO παρεφύλαττε. Ο παρεφύλασσεν

MSPE τους τώ. Ε 8 πταίσμασι ΟΜS"Ρε πταίσματα E. *δεληλύθει) διε
λήλυθεΜS παρεληλύθει Ο την s. m.1 M 9 άπιένα Ε Βελσεφών βελ
σεφών Μ βεασεφών Β βεασέφ Ο uelsephon Lat δ

'

δέM 1
0 Έφράμου)

ευφράμου Ο έφραίμου SP έφραίμ M eufren Lat παρεκάλει MSPE 1
1 “πα

ραιτησάμενοσ RO ώς) ώσάν MSP 12 επέμψαντος) πέμψασRO 13 *έκέ
λευσεν ιμssit abessalon Lat όπηνίκ” άν) coni. cum Holverda όπηνικα codd.

Ε όπως ήνικα proposuit Holverda "μέθη, η i ras, Pμέθει ΟΜS 14 και
κάρω κεκαρο Ο νεύσαντα αυτόν RO φονεύσωσι φονεύσα Ε 17 τοις
αυτών τουσ αυτών RO περί εαυτών MSPLat έπιπηδήσαντεσ Ε ίππους)

τ
ο σ ίπποισ SP 1
9

αβεσαλώμου MS αβεσσαλώμου PS"E αθcssalon Lat
"προσήγγελλεν Μ 20 *παισιν πάσιν RO τής λύπης – 22 ανέκρινεν) ίνδία
φuae μsque a
d

mortem ferre μίderetur amara ninis inuasit e
t dolore megue

causan requisiuit Lat 21 δυναμένης δυναμένοισ R0, del. Hudson δοκούντι

γινομένης on. M et ut uid. Lat γινομένοισRO 22 ούτε την αιτίαν suppl.
m. 1 S
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άλλο τι μαθεν οιον είκός τηλικούτου προσηγγελμένου κακού και
δι’ υπερβολήν άπιστίαν έχοντος περιέμεινεν, άλλά καταρρηξάμενος
τήν έσθήτα και δίψας εαυτόν έπι τήν γήν έκειτο πενθών τούς
υιούς άπαντας και τους αποθανείν δεδηλωμένους και τόν άνηρη
κότα. δ δε Σαμά τού άδελφού αυτού πας Ιωνάθης άνεναίτι
τής λύπης παρεκάλει και περί μεν τών άλλων μή πιστεύειν ώς
τεθνάσιν, ουδε γάρ αιτίαν ευρίσκειν υπολαμβάνειν, περί δ' Αμ
νώνος εξετάζειν έφη δεν είκός γάρ διά τήν Θημάρης ύβριν άπο
τολμήσαι τόν Αψάλωμον τήν άναίρεσιν τήν εκείνου, μεταξύ δε
κτύπος ίππων και θόρυβος προσόντων τινών αυτούς επέστρεψεν
ήσαν δ’ οι τού βασιλέως παίδες οι διαδράντες άπό τής εστιάσεως
ύπαντά δ’ αυτούς δ πατήρ θρηνούσι λυπούμενος και παρ' ελπί
δας δρών ούς άκηκόει μικρόν έμπροσθεν άπολωλότας, ήν δε παρά
πάντων δάκρυα και στόνος, τών μεν ώς έπ’ άδελφώ τετελευτηκότι,
τού δε βασιλέως ώς έπι παιδί κατεσφαγμένω. φεύγει δ' Αψά
λωμος εις Γεσσούραν πρός τόν πάππον τόν πρός μητρός δυνα
στεύοντα τής εκείχώρας, και τρισιν όλους έτεσι παρ' αυτώ κατα
μένει.
4. Τού δε Δαυίδου προαίρεσιν έχοντος έπι τόν υιόν Αψά

λωμον πέμπεν, ουκ έπι τιμωρία κατελευσόμενον, άλλ' όπως είη
συν αυτώ, και γάρ τά της όργής υπό τού χρόνου λελωφήκει, προς
τούτο μάλλον αυτόν Ιώαβος ό άρχιστράτηγος παρώρμησε γύναιον
γάρ τι τήν ήλικίαν ήδη προβεβηκός εποίησεν αυτώ προσελθείν έν
σχήματι πενθίμω, ώς παίδων επί τής άγροικίας αυτή διενεχθέν

§ 177 = 2 Reg. ΧΙΙΙ 31.
ROMSPELatZonaras II p. 131.
1 τι om. Ο προηγγελμένου RO 2 περιέμεινεν, ει eXε corr. Η “κατα

ρηξάμενοσ Ρά 3 εαυτόν, αυτόν MSP αυτόν ΡΑΕ 5 Σαμά τού sammathae
Lat ionathan Lat 6 τών om. M 8 Θημάρης) θαμάρησP thamar Lat
9 αβεσάλωμον Μαβεσσάλωμον SP abessalon Lat αναίρεσιν αίρεσιν Μ
10 προιόντων M υπέστρεψεν RO 11 τού s. m. 1 Ρ 12 και -13 απο
λωλότας) et practer spen μίdens quos ante pauίμlum perisse crediderαι αιρία
αναμs est Lat ελπίδα M 13 ήκηκόει SP 14 *στόνος) στένοσ RO 15 δε
βασιλέως βασιλέωσ δ’ MSP αβεσάλωμοσMSP αβεσσάλωμοσSE abessalon
Lat 16 Γεσσούραν) γεσούρα Μ γεθσούραν SPgessψη Lat τόν εκ μητρόσE

17 κατα μένει, α post τι corr. S 19 * υιόν om. S Αψάλωμον αβε
σάλωμον Μ αβεσσάλωμον SP αύessalon Lat, om. Ε fort, recte 22 αυτον

8. 1 R ό on. RO άρχιστράτηγος, αντιστράτηγοσBO αντιστρατηγόσΜ
γύναιον – p. 130,1 τραπέντων praeparauit enim quandam muίierem am

aetate protectam, μt eum sub schemate lucius Interpolaret et Muίμsmodi uer θα
proferret. guae αί: duo fili mihireω η αρτο fuerunt et in contentionem com
μersi 23 ετι) έτι. Ο 24 επενθήμω RO *ώς] om. Μ ή Dindorf
Iosephus. Π. 9
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183

184

185

186

187

των και πρός φιλονεικίαν τραπέντων ουδενός τού καταπαύσαι
δυναμένου παραφανέντος έλεγεν ύπό θατέρου τον έτερον πληγέντα
άποθανείν ήξίου τε τών συγγενών επί τόν άνηρηκότα ώρμηκότων
και ζητούντων αυτόν άνελεϊν, χαρίσασθαι τήν σωτηρίαν αυτή τού
παιδός και μή τάς έπλοίπους τής γηρωκομίας, ελπίδας προσαφαι
ρεθήναι τούτο δ’ αυτή κωλύσαντα τούς βουλομένους άποκτεί
να τον υιόν αυτής παρέξειν' ού γάρ εφέξειν εκείνους άλλω τινί
τής σπουδής ή τώ, παρ’ αυτού φόβω, τού δε συγκαταινέσαντος
οις τό γύναιον ικέτευσεν, υπολαβόν πάλιν πρός τόν βασιλέα , χάρις
μέν, είπεν, ήδη σου τή χρηστότητα κατοικτείραντός μου τό γή
ρας και τήν παρά μικρόν άπαιδίαν, άλλ’ ένα βέβαια τά παρά τής
σής μοι ή φιλανθρωπίας, τώ, σαυτού παιδί πρώτον καταλλάγηθι
και την προς αυτόν δργήν άφες πώς γάρ άν πεισθείην έμοί σε
ταύτην άληθώς δεδωκένα τήν χάριν αυτού σού μέχρι νύν εφ'
όμοίος άπεχθανομένου τώ παιδί, τελέως δ' άνόητον είναι προσ
θείναι τώ, παρά γνώμην αποθανόντι υιώ άλλον εκουσίως" συνίησε
δε ο βασιλεύς υπόβλητον ούσαν τήν σκήψιν εξ Ιωάβου και της
τούτου σπουδής και επειδή παρά τής πρεσβύτιδος πυθόμενος
ούτως έχον τάληθές έμαθε, προσκαλεσάμενος τον Ιώαβον επιτυ
χεϊν τε τού προκειμένου κατά νουν έφασκε και τον Αψάλωμον
άγειν έκέλευεν ού γάρ έτι χαλεπώς έχειν προς αυτόν, άλλ’ ήδη
τήν όργήν και τον θυμόν άφεκένα. δ δε προσκυνήσας τόν βα
σιλέα και τους λόγους άσπασάμενος έξώρμησεν εις τήν Γεσσού

$ 182 = 2 Reg. ΧΙV 6.
ROMSPELatZonaras II p. 132.
1 φιλονεικίαν, ει ex ι corr. B 2 παραφανέντος φανέντοσM 4 χαρή

σασθαι. Ο 5 έπλοίπους) έτι λοιπάσRO έτε λοιπόν Ε τής om. Ο γηρο
κομίασO έλπίδας, αυτήνέλπίδασMSP 6 κωλύσαντα τούς κωλύσαντούσΟ
κωλύσαντοσ και (σ και ex υσ corr) Β. 7 έφέξειν έξειν . marg. γρ εφέ,
ξειν Μ 8 αυτού) αυτώ. Ο *συγκαταινέσαντος συγκατανεύσαντοσ ROP
αdnuente Lat 9 * ικέτευεν Β0 υπολαβών ROPE *χάρις χάριν Ρ ανα
tias Lat 10 *ήδη αρο Lat οίδα ed. pr. κατοικτείραντί ΒΜ κατοικτή
ραντί. Ο οίκτείραντόσE 11 απαιδείαν M 12 ή) εί, ROSPE σαυτώ. Ο
διαλλάγηθι. ΕZon 14 αληθώς] om. RO μere Lat δεδομένα. Μ' αυτού

σού ex αυτούσού corr. M 15 δ’ ανόητον) δ’ άν ανόητον SP δ’ άνΜανό
ητον δ' Ε προσθήνα. Ο 16 ετών το Ρ αποθανόντι υιών αποθανόντοσ
τού υιού MSP αποθανόντι και Ε *συνίηση συνεισ Η συνεισ OM intelleωρεί

Lat 17 δ’ MSP *ϋπόβλητον, ύ ex α corr. M ούσαν) είναι Ε *σκή
ψιν σκέψινΜ consilium Lat 18 πρεσβύτίδοσ, δ ex corr. 8 19 τόν om.
MSP 20 αβεσάλωμον Μ αβεσσάλωμον SPE αύessalon Lat 21 «έκέλευ
σεν ΟSP 22 τήν, ή ex ό corr. uid. Ο άφικένα RO άφηκένα MS"
23 Γεσσούραν γεσσούραν Ο γεσούρα Μ γέσουραν 8 γεθσούρα P gessur Lat

5
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ραν παραντίκα και τον Αψάλωμον παραλαβών ήκεν εις Ιεροσό
λυμα.

5. Προέπεμψε δε ό βασιλεύς πρόσθεν πρός τόν υιόν, ήκουσε 188
γάρ παραγενόμενον, και πρός εαυτόν έκέλευσε χωρείν" οϋπω γάρ
5 ούτως έχειν ώστ’ ευθύς δεν κατελθόντα και δ μεν τούτο του
πατρός κελεύσαντος εξέκλινε τήν όψιν αυτού και διετέλει τής παρά
των οικείων θεραπείας τυγχάνων, ούκ επιβέβλαπτο δ' εις τό κάλ- 189
λος ύπό τετής λύπης και τούμή τυγχάνειν τής προσηκούσης έπι
μελείας υιώ βασιλέως, άλλ’ έτι γάρ εξείχε και διέπρεπε πάν τώ

10 τε είδει και τώ μεγέθει τού σώματος και τούς έν πολλή τρυφή
διαιτωμένους υπερέβαλλε τοσούτον μέντοι γε ήν το βάθος τής
κόμης, ώς μόλις αυτήν ήμέρας άποκείρειν οκτώ σταθμόν έλκουσαν
σίκλους διακοσίους, ούτοι δ’ εισι πέντε μνα, διέτριψε μέντοιγε 190
έν Ιεροσολύμος έτη δύο τριών μεν άρρένων πατήρ γενόμενος μιάς

15 δε θυγατρός τήν μορφήν άριστης, ήν δΣολόμωνος υιός Ροβόαμος
ύστερον λαμβάνει, και γίνεται παιδίον εξ αυτής Αβίας όνομα,
πέμψας δ’ αυτός Αψάλωμος πρός Ιώαβον έδειτ’ αυτού τελέως 191
καταπραΰνα τον πατέρα και δεηθήναι, όπως αυτό συγχωρήση πρός
αυτόν έλθόντι θεάσασθαί τε και προσειπείν, καταμελήσαντος δε

20 Ιωάβου των ιδίων τινάς αποστείλας τήν όμορούσαν αυτώχώραν
έπυρπόλησεν. δ δε το πραχθέν μαθών ήκε πρός τόν Αψάλωμον
εγκαλών τε αυτώ και την αιτίαν πυvθανόμενος. ό δέ,στρατήγημα 192
τούτ”, είπεν, εύρον άγαγεΐν σε πρός ήμας δυνάμενον άμελούντα
των εντολών, άς να μου τον πατέρα διαλλάξης έποιούμην. και

$ 188 = 2 Reg. ΧΙV 24.

ROMSPELatZonaras II p. 132.
1 αβεσάλωμον MSP αβεσσάλωμον S*Ε αθcssalon Lat 3 προέπεμψε

4 χωρείν) μraemisί αμtem rea dum uentre filium cognouιsset et praecepti, μία
domum proprian remcaret Lat προσέπεμψε O δε, δ exν corr. Η δ'MSP
ό βασιλεύς πρόσθεν) έμπροσθεν (μ i ras. 8) ό βασιλεύσMSP ήκουσε

γάρι ώσ. ήκουσε MSPLat 4 * έαυτόν, αυτόν M *χωρείν) μή χωρείν ROM
7 έπεβέβλαπτο SP έβέβλαπτο E 9 *διέπρεπε) διέπρεπέτε(τες. 8) SP πάν
τώ τε είδει omni decore Lat πάν) πάντασSP, om. Επάντων comi, τώτε
είδε το είδοσ ROM τώ, είδει Ε 10 και τούς) τούσO 11 τοσούτο (το ex

τω S) MSPE 12 κόμης) κωμησ Β κόμησ αυτώ, Ε. *αυτήν) αυτόν M * έλ
κουσα Μ 13 - 64 M γε έν) γ' έν ΜΡ γεν 81 γεS, 14 *Ιεροσολύμος)
τουσ ιεροσολύμοσMSP γινόμενοσM 16 αβάσRO σαβίας Mαμίας Lat
17 δ’ αυτός) δ’ αυτόν M δ’ αυτήν. Ο αβεσάλωμοσΜ αβεσσάλωμοσSP

αύessalon Lat έδεΐτο ΡΕ 18 συγχωρήση, η exει R 19 *καταμλήσαντοσΟ
20 "όμορρούσαν M 21 μαθών, θ i. Tas. Η άβεσάλωμον Μ άβεσσά

λωμον SPE αύessalon Lat 22 “πυνθανόμενος) πυθόμενοσΜ 23 τούτο Ε
αμελούντασ Ο

9 κα
ι
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193

194

195

196

δή δέομαι σου παρόντος ήμερώσαίμοι τόν γεγεννηκότα, ώς έγωγε
δεινοτέραν τής φυγής κρίνω την κάθοδον έτι τού πατρός έν όργή
μένοντος “ πεισθείς δ’ ό Ιώαβος και την ανάγκην αυτού κατοι
κτείρας έμεσίτευσε πρός τόν βασιλέα και διαλεχθείς περί τού
παιδός ούτως αυτόν ήδέως διατίθησιν, ώς ευθέως καλέσαι πρός
αυτόν. τού δε δίψαντος αυτόν επί τούδαφος και συγγνώμην αι
τουμένου τών ήμαρτημένων άνίστησί, τε και των γεγονότων άμνη
στίαν έπαγγέλλεται,

ΙΧ. 1. Ο δε Αψάλωμος τοιούτων αυτώ τών παρά τού πα
τρός άποβάντων πολλούς μεν ίππους έν όλίγω πάνυ χρόνω πολλά
δ’ άρματα έκέκτητο, και οπλοφόροι περί αυτόν ήσαν πεντήκοντα
καθ' εκάστην δ' ήμέραν όρθριος πρός τά βασίλεια παρεγίνετο και
τους επί τάς κρίσεις ήκουσε και έλαττουμένους πρός ήδονήν όμιλών,
ώς παρά το μή συμβούλους άγαθούς είναι τώ πατρί τάχ' αυτώ
και άδικως επτακότων των περί τήν κρίσιν, εύνοιαν αυτώ παρά
πάντων κατεσκεύαζε λέγων, ώς αυτός άν ει ταύτην είχε την
εξουσίαν πολλήν αυτούς έβράβευσεν ευνομίαν τούτοις δημαγωγών
το πλήθος ώς βεβαίαν ήδη την παρά τών όχλων εύνοιαν ένόμιζε,
μετά δε τήν του πατρός αυτού καταλλαγήν τεσσάρων ετών ήδη διε
ληλυθότων, έδεΐτο προσελθών εις Γιβρώνα συγχωρήσαι πορευθέντι
θυσίαν άποδούναιτώ θεώ φεύγοντα γάρ αυτόν εύξασθαι. τού δε
Δαυίδου την άξίωσιν εφέντος πορεύεται, και πολύς επισυνέρρευσεν
όχλος επί πολλούς αυτού διαπέμψαντος,

§ 192 = 2 Reg. ΧΙV 2.

ROMSPELatZonaras II p. 132.
3 μένοντος] διαμένοντοσ MSP δε ΒΟSPE ό: om. Ε κατοικτε

ρήσασSP κατοικτερίσασ Μ 5 ήδέως εισδέοσRΟ λεων Ernesti 6 αυτόν
ΒΟΜSP1 αυτόν RMP εαυτόν ΟΕ έπι τούδαφος) επί του εδάφουσ MSP
έπ’ εδάφουσE 9 άβεσάλωμοσΜ αβεσσάλωμοσSPE αύessalon Lat πα
τρός) ROLat βασιλέωσΜ πατρό.σ βασιλέωσΡ πατροσ και βασιλέωσS
10 αποβάντων, ο corr. Μ ε πολλά, λλά s. m. rec. Ο 11 δε MSPE έκέ
κτητο έκτήσατο E 12 καθ' εκάστην δ' και καθ' εκάστην E ήμέραν om. Ε
*παραγίνεται Ο 14 ώς) ώστε Μ τό) τώ, R Spatium uacuum 2 litt. Μ
τάχ' τάχα δ’ MSP αυτών αυτών (ώ ex ό corr. Ρ) SP 15 έπται

κότων τών) ROLat έπτακότων SP έπτακότι Μ αυτώ ROMSPE * παρά
om. Ρ 16 “κατεσκεύασε ROM 17 ευνομίαν εύνοιαν RO δημαγωγήσων Μ
18 ήδη έχειν ήδη MSPLat 19 αυτού) om.Ε αυτώconi. *δεληλυθότων,

παρεληλωθότων Μ 20 *Γιβρώνα) χεβρών MSP Zon χεβρώνα Ρά ρεύνοη Lat
21 φεύγονται φεύγων Ε αυτόν τούτωE τούτο Zon ut uid. 22 εφέντος
coni αφέντοσ codd. Ε αφεθη Zon “πολλύσS “έπεσυνέρρευσεν ΒΟ
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2. Παρήν δε και ο Δαυίδου σύμβουλος δ. Γελμωναίος Αχιτό
φελος και διακόσιοι τινες εξ αυτών Ιεροσολύμων ουκ ειδότες μεν
την επιχείρησιν, ώς δ’ έπι θυσίαν μετεσταλμένοι και βασιλεύς υπό
πάντων αποδείκνυται τούτο γενέσθαι στρατηγήσας, ώς δ’ άπηγγέλη
5 ταύτα Δαυίδη και παρ' ελπίδας αυτώ τά παρά του παιδός ήκούσθη,

δείσας άμα και τής άσεβείας και της τόλμης αυτόν θαυμάσας, ότι
μηδέ τής επί τοις ήμαρτημένος συγγνώμης έμνημόνευσεν, άλλ’ εκεί
νων πολύ χείροσι και παρανομωτέροις έπεβάλετο βασιλεία πρώτον
μεν υπό θεού ού δεδομένη, δεύτερον δε επ' άφαιρέσει τού γεγεννη

10 κότος, έγνω, φεύγειν εις τά πέραν τού Ιορδάνου, και συγκαλέσας

τών φίλων τους επιτηδειοτάτους και περί τής τού παιδός άπονοίας
κοινολογησάμενος αυτούς και περί πάντων επιτρέψας κριτή τώ
θεώ, καταλιπών τά βασίλεια φυλάσσειν δέκα παλλακίσιν άπήρεν
έκτών Ιεροσολύμων, τούτε άλλου πλήθους αυτώ συνεξορμήσαντος

15 και των εξακοσίων όπλιτών, οι καί τής πρώτης φυγής έκοινώνουν,

ότ’ έζη Σαουλος, τον δε Αβιάθαρον και Σάδωκον τους αρχιερείς
συναπαίρειν διεγνωκότας και Λευίτας άπαντας μετά τής κιβωτού
μένειν έπεισεν, ώς τού θεού και μή μετακομιζομένης αυτής δυσομέ
νου, ένετείλατο δ’ έκαστατών γινομένων λάθρα διαγγέλλειν αυτών

20 πιστούς δ’ έσχε προς πάντα διακόνους παιδας Αχίμανον μεν Σαδώ
κου Ιωνάθην δε Αβιαθάρου. Έθις δ’ ό Γιτταίος συνεξόρμησεν
αυτώ βιασάμενος τήν Δαυίδου βούλησιν, μένειν γάρ αυτόν άνέπειθε,

και διά τούτο μάλλον εύνους αυτώ κατεφάνη. άναβαίνοντος δ’ αυ
τού διά τού Ελαιώνoς όρους γυμνούς τους ποσί και πάντων σύν

§ 197 = 2 Reg. XV 11.
ROMSPELatZonaras II p. 132 sq.
1 *ό Γελμωναίος) ό γελμωνέοσB ό γελμονέοσ Ο εγίωναν Μ ηel

momeus Lat *άχιτόφελοσ, φ i. Tas. Η αρίο/el Lat 2 *Ιεροσολύμων) έξ

ιεροσολυμιτών M 4 αναδείκνυται ΟΕ απηγγέλει RO ανηγγέλη Ε 6 *τής
τόλμης) τόλμησMSP θαυμάσας θαυμάσασ δ', θ' ex δ corr. M 7 μηδε

της μηδ’ R 8 χείρωσι Ο παρανομοτέροισP έπεβάλλετο PS* 9 θεού)
τού θεού MSP ο

ύ: om. ROMLat δεδομένησ Ο δ’ MSP 1
0

τά) τόSE

1
1 φίλων, ν' s. m. 2. Ο 13 παλακίσιν IR 1
4 εκ τών) εξ Ο τών Ε

αυτών προθύμωσ αυτώ MSPLat 1
5

φυγής) αυτώ φυγήσMSPLat φυγήσαύ
τώ Ε 1

6 *δ* MSP *σάδοκον Ρς αρχιερέασMSPE 1
7

συναπαίρεινή

συναπαίρειν αυτώ MSP 1
8

ώ
ς

e
d
,

princ. όπωσ codd. δυσαμένου ROM

- --

1
9 διαγγέλλειν διαστέλλειν RO 2
0

διακόνους παϊδας) δύοπαιδασ,

ύοπαιδασ. i. Tas. 6 litt. m
.
1
,
in marg. alia man, η γρ διακόνουσ R αθληλα

Lat σαδόκου Ρα 2
1 Έθις) έθεσ Μ sahoo (h ex d corr. uid) cod. Ambr.

sadoo cod. Wiss. Lat Γιτταίος) γιτθαιοσ RMSP tetheus Lat συνεξώρ
μησεν, ώ
,

e
x ό RP 2
2

τήν την τούSP
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203

204

205

206

αυτώ δακρυόντων, άγγέλλεται και δAχιτόφελος συνώντώ Αψαλώμω
και τά τούτου φρονών, επέτεινε δ’ αυτώ τό λυπηρόν τούτ’ άκου
σθέν, και τον θεόν επεκαλείτο δεόμενος απαλλοτριώσαι τήν Αψα
λώμουδιάνοιαν προς τον Αχιτόφελονι έδεδειγάρ, μή τάναντία
συμβουλεύων πείσειεν αυτόν άνήρ ών φρενήρης και συνιδείν τό
λυσιτελές όξύτατος. γενόμενος δ’ έπι τής κορυφής τού όρους όπε
σκόπει την πόλιν και μετά πολλών δακρύων ως άν βασιλείας έκ
πεσών ηύχετο τώ θεώ, συνήντησε δ’ αυτώ φίλος άνήρ και βέβαιος
Χουσες όνομα τούτον δρών τήν έσθήτα κατερρηγμένον και την
κεφαλήν σποδού πλήρη και θρηνούντα την μεταβολήν παρηγορεί
και παύσασθαι τής λύπης παρακαλεί και τέλος ικέτευσεν άπελθόντα
πρός Αψάλωμον ώς τά εκείνου φρονούντα τά τε άπόρρητα τής
διανοίας αυτού κατανοείν και τας Αχιτοφέλου συμβουλίας άντι
πράσσειν ούγάρ τοσούτον ωφελήσειν αυτώ συνερχόμενον, όσον παρ'
εκείνω γενόμενον, και ό μεν πεισθείς τώ. Δαυίδη, καταλιπών αύ
τόν ήκεν εις Ιεροσόλυμα" άφικνείται δ' εις αυτά μετ' ου πολύ
και Αψάλωμος,

3. Ολίγον δε τώ. Δαυίδη προελθόντι Σιβάς ότού Μεμφιβόσθου
δούλος συνήντησεν, δν προνοησόμενον άπεστάλκει τών κτήσεων ας
δεδώρητο τώΙωνάθου τού Σαούλου παιδός υΐώ, μετά ζεύγους όνων
καταπεφορτισμένων τους επιτηδείους, έξιών έκέλευσε λαμβάνειν ών
αυτός τε και οι συν αυτώ δέοντο. πυνθανομένου δέ, πού κατα

§ 202 = 2 Reg. XV 31.

ROMSPELatZonaras II p. 133.
1 δ om. Ε. *αρίοfel Lat συνών) συν ROM αβεσαλώμω Μ αβεσ

σαλώμων SP άβεσσαλώμου Ε αδεssalon Lat 2 τούτ" τούτο MSP 3 αβεσα
λώμου Μ αβεσσαλώμου SP αύessalon Lat 4 ασίtophel Lat τάναντία συμ
βουλεύων contra se et dando consilia Lat 6 όξύτατα Ε γενόμενοσ δε έπι
S" γενόμενοσ. δ’ έπι 8, 8 θεώ] domino Lat *συνήντίσεO 9 Xουσις Ε
χουσιν ROMSP χουσι Ρά chusίς (aut ousis) Lat 10 πλήρησΜ θρηνούνται
θρήνου RO παρηγόρει codd. 11 παρακαλεί παρεκάλει MSP 12 Αψάλω
μον αβεσσαλώμον Ετόν αβεσάλωμον M τόν άβεσσάλωμον SP αύessalon Lat
ώς τά) ώστάχα Ε ώστάχα τά. Ε οχ corr. 13 * συμβουλιασ, ισ. i. Pas. 2 S

αντιπράττειν ΡΕ 14 ωφελήσειν αυτώ συνερχόμενον εισερχόμενον R0 ωφε
λήσειν αυτόν συνερχομενον M 1

5 έκείνω εκείνου ΒΟ 1
6 αφικνείτο RO

δ
ε MSPE αυτά, αυτήν Ε μετ’ ού) μετά Μ 1
7 αβεσσάλωμοσMSPE

αύessalon Lat 1
8 προελθόντι) ed. pr. procedente Lat προσελθόντι codd.
μεμφιβοσθού E memphiuos Lat 20 τού Σαούλου παιδός om. Lat

- Δ
.

Ο - ν ν

παιδός παιδοσ Ο υΐώ om. RO *ζεύγου M ζεύγνουσP 2
1 καταπεφορ
τημένων MSP 22 πυνθανομένω SP πυνθανομένων Μ

10
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λέλοιπε τόν Μέμφίβοσθον, έν Ιεροσολύμος έλεγε προσδοκώντα
χειροτονηθήσεσθαι βασιλέα διά τήν υπάρχουσαν ταραχήν εις μνή
μην ών εύηργέτησεν αυτούς Σαούλος, άγανακτήσας δ’ επί τούτω
πάνθ’ όσα τώ. Μεμφιβόσθω παρεχώρησε Σιβά χαρίζεται πολύ γάρ
δικαιότερον αυτόν εκείνου ταύτ’ έχειν επέγνωκε και ο μεν Σιβάς
περιχαρής ήν.

4. Δαυίδη δε γενομένω κατά Χώρανoν τόπον ούτως καλούμενον
επέρχεται τού Σαούλου συγγενής Σαμούις μεν όνομα υιός δε Γηρά,
και λίθοις τε έβαλλεν αυτόν και έκακηγόρει... περιστάντων δε τών
φίλων και σκεπόντων έτι μάλλον δ Σαμούις βλασφημών διετέλει,
μια φόνον και πολλών άρχηγόν κακών αποκαλών, έκέλευε δε και
τής γής ώς έναγή και επάρατον έξιένα, και τώ θεώ χάριν ώμο
λόγει τής βασιλείας αυτόν άφελομένω και διά παιδός ιδίου τήν
ύπερ ών ήμαρτεν εις τόν αυτού δεσπότην δίκην αυτόν είσπραξα
μένω πάντων δ’ έπ' αυτόν ήρεθισμένων ύπ’ όργής και μάλιστα
Αβεσσαίου δαχρήσασθαι βουλομένου τόν Σαμούιν Δαυίδης αυτόν
τής δργής επέσχε, ,μή τους παρούσι κακούς ετέραν προσεξεργασώ
μεθα, φησί, καινοτέραν άφορμήν" ού γάρ δή τού προσλυσσώντός
μου τούτου κυνός αιδώς τις ή φροντις υπέρχεται, τώ θεώ δε εΐκω,
δι’ όνούτος έφ’ ήμάς άπενοήθη. θαυμαστόν δ’ ουδέν υπό τούτου
με ταύτα πάσχειν, όπου γε και παιδός άσεβούς πεπειραμα. άλλ’
έσται τις οίκτος ήμύν εκ θεού και κρατήσομεν τών εχθρών τούτου
θελήσαντος" ήνυενούν την δδόν ού φροντίζων τού Σαμούι παρά

§ 206 – 2 Reg. XVI 3.
ROMSPELatZonaras II p. 133.
1 μεμφιβοσθόν E memphiuos Lat 2ύπερχούσαν Μ 3 ευεργέτησεν

MSP 4 μεμφιβοσθώ [E memphiuos Lat *χαρίζεσθαι M 5 αυτόν om. P
et Coccei έχειν έχειν αυτόν M 7 Χώρανoν χώραν δν ΕΟ χώραμονΜ
βαουρί P choran Lat ούτω MSP ούτω καλούμενον τόπον tr. M 8 Σα
μούς μεν όνομα) σεμεί (σεμεει Ρ”) μεν όνομα SP σουμά σεμεί M σεμεει όνομα
Ε nomine sumas Lat Γηρά φerde Lat 9 έβαλεν Μ 10 και σκεπόντων
om. Lat σκεπτόντων P* Σαμούις σουμάσΜ σεμείασS σεμεει. (ει ex corr.
eras. οσ)P, om. Lat 11 έκέλευσε Ο 12 έξείναι ROM και τώ–13 ώμο
λόγει] αεο φταίας referendo Lat χάριν, χάριν έχειν MSP 13 όμολογείν

RO et ut uid. Lat αυτόν αυτού αυτόν SP 14 υπέρ) υπερβολήν RO εισ
τόν, ισί. Tas, τόνlmser. m. 1Ο αυτού codd. αυτόν, αυτώM, om. Ρ 16 Αβεσ
σαίου άβισσαίου Μ άβισαίου SP αβεσαίου E abessa Lat * Σαμούιν νί.
ras. R σουμάν MSP suman Lat αυτόν και αυτόν. Ο 17 προσεργασω
μεθα. Ο 19 αιδώ (αϊi. Pas. Β) RO επέρχεται RO 20 δν δν δί. Tas. Ο
όν MSAP ούτωσ RO 21 αλλά MSP 22 τις τισ ίσωσMSPELat έκ)
εκ τού MSPE κρατήσω μεν Μ 23 ήνυεν) ήνυε δ’ Μ Σαμούι ή ex η
corr. Η σουμά (oυ ex ω corr. m. 2 Ρ) SP θυμού M sumas Lat
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το έτερον μέρος τού όρους διατρέχοντος και πολλά κακηγορούντος"
παραγενόμενος δ’ έπι τόνΊόρδανονάνελάμβανε τους ιδίους ένταύθα
κεκοπωμένους,

5. Αψαλώμου δε και Αχιτοφέλου τού συμβούλου παραγενομένων
εις Ιεροσόλυμα συν άπαντί τω λαώ, και ο Δαυίδου φίλος ήκε πρός
αυτούς και προσκυνήσας αυτόν συνηύχετο τήν βασιλείαν εις αιώνα
και τον πάντα παραμείναι χρόνον, φήσαντος δ’ εκείνου προς αυ
τόν, τί δήποτε φίλος έν τους μάλιστα τού πατρός αυτού γεγενημέ
νος και προς άπαντα πιστός είναι δόξας ού συν αυτώ νύν έστιν,

άλλα καταλιπών εκείνον μεταβαίη προς αυτόν, δεξιώς άποκρίνεται
και σωφρόνως, είπε γάρ έπεσθαι δεν αυτόν τω θεώ και τώ παντι
πλήθει τούτων ούν μετά σού, ώ, δέσποτα, γεγενημένων εικόνως
έπομαι κάγώ τήν γάρ βασιλείαν έλαβες παρά τού θεού, τήν
αυτήν μέντοιγε πίστιν και εύνοιαν ένδείξομαι πιστευόμενος είναι
φίλος, ήν οίσθάμε τώ πατρί σου παρεσχημένον άγανακτείν δ'
οϋδεν προσήκε τους παρούσιν" ού γάρ εις άλλην οικίαν ή βασιλεία
μεταβέβηκε, μεμένηκε δ’ έπι τής αυτής υιού παραλαβόντος" ταύτα
λέγων έπειθεν ύποπτον γάρ αυτόν είχε και καλέσας τον Αχιτό
φελον συνέβουλεύετο αυτώ τί δει ποιείν δ δε παρήνεσε ταις τού
πατρός αυτόν παλλακας συνελθείν έκ τούτου γάρ εΐσεσθαι τόν
λαόν έλεγε πιστεύσαντα, ώς άδιάλλακτά σοι τά προς αυτόν έστι,

και μετά πολλής συστρατεύσεσθαι προθυμίας επί τον πατέρα
μέχρι δεύρο γάρ φανεράν έχθραν άναλαμβάνειν δεδιέναι προσδο
κώντας ύμάς όμονοήσειν πεισθείς δε τή συμβουλία κελεύει σκηνήν
αυτώ πήξαι τούς οικέτας έπι τού βασιλείου τού πλήθους δρών

§ 210 = 2 Reg. XVI 13.

ROMSPELatZonaras II p. 133 sq.
1 πολλά om. Μ 2 παραγϊνόμενοσ Ο “δ' s. m. 1 P *ϊορδάνην SP

iordamen Lat 4 αβεσαλώμου Μ αβεσσαλώμου SPE αύessalon Lat τού

συμβούλου om. Ο παραγενομένου ME 5 ό Δαυίδου φίλος) δαυίδου φιλοσ
Μ ό χoυσισ Ε αnious dauid chusis Lat 7 τόν πάντα παραμείναι τον
άπαντα παραμείναι 8 τόν άπαντα μείναι Ρ αυτόν παρείναι πάντα Μ 8 εν
τους s. Μ 9 και om. Μ νύν έστιν, σύνεστινΟ 10 “μεταβαίει Μ
11 αυτόν suspectum “τώ παντι παντ. Ο 12 ώ: om, MSP 14 και 8 m rec.Μ
πιστευόμενος είναι φίλος om. Lat 15 ήν) ήν ούκ Μ 16 προσήκεν

SP προσήκειν M παρούσι Β 17 δε MSP τήσ αυτήσ ex τουσ αυτουσ

corr. R 20 αυτόν, αυτού OMSPE et ut uid. Lat *γάρεσεσθαι) παρή
σεσθαι Μ 22 συστρατεύσεσθαι) συνστρατεύσεσθαι ed. pr, συστρατεύσασθαι
ROSP συνστρατεύσασθαι Μ 23 γάρ δεύρο tr
.
M 2
4

όμονοήσαι RO

* κελεύει on. RO 2
5

αυτώ codd. Ε έπι τού βασιλείου) η Solario regio Lat
τού πλήθους δρώντος και παρελθών) e

t

μtalente populo accedens Lat
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τος, και παρελθών συνέρχεται ταις τού πατρός παλλακας. ταύτα
δ’ έγένετο κατά τήν Νάθα προφητείαν, ήν τώ Δαυίδη σημαίνων
τήν έκ τού παιδός έσομένην επίθεσιν προεφήτευσε.
6. Ποιήσας δ’ Αψάλωμος τά παραινεθέντα αυτώ υπό τού

Αχτοφέλου δεύτερον αυτόν ήξίου συμβουλεύειν περί τού πολέμου
τού προς τον πατέρα, μυρίους δ’ αυτόν επιλέκτους αιτήσαντος
εκείνου και τόν τε πατέρα κτενείν αυτού και τους συν αυτώ ζωούς
άνάξειν υποσχομένου και βεβαίαν τότε την βασιλείαν έσεσθαι φή
σαντος Δαυίδου μηκέτι ζώντος, άρεσθείς τη γνώμη μετακαλείται
και τον Χουσίν τόν Δαυίδου άρχιφιλον, ούτως γάρ αυτόν εκείνος
έκάλει και την Αχτοφέλου γνώμην αυτώ δηλώσας, τί και αυτώ
δοκεί περί αυτής έπυνθάνετο. συνιδών δ’, ότι γενομένων ών Αχι
τόφελος συνεβούλευσε κινδυνεύσει Δαυίδης συλληφθείς αποθανείν,

γνώμην εισφέρειν έναντίαν έπειράτο ,ού γάρ άγνοείς επεν, ώ
βασιλεύ, τήν τού πατρός και τήν τών συνόντων αυτώ άνδρείαν,

ότι και πολλούς πολέμους πεπολέμηκε και πάντοτε κρατώντών
έχθρών άπήλλακται. νύν δε εικός αυτόν έπι στρατοπέδου μένειν
στρατηγήσαι γάρ ικανώτατος και προϊδεΐν άπάτην επερχομένων
πολεμίων, αλλά κατά τήν εσπέραν άπολιπών τους ιδίους ή εις τινα
τών αυλώνων εαυτόν αποκρύψει ή πρός πέτρα τινι λοχήσει, συμβα
λόντων δε τών ήμετέρων οι μεν εκείνου προς μικρόν υποχωρήσουσιν,

αυτοί δε θαρσήσαντες ώς του βασιλέως αυτούς εγγύς όντος άντι

§ 214 = 2 Reg.XVI 22.
ROMSPELatZonaras II p. 134.
1 παλλακίσι E 2 * Νάθα νάθαν SPLat 4 αβεσάλωμοσMS αβεσ

σάλωμοσPS3 αθcssalon Lat 5 συμβουλεύειν ήξίου tr
.

MSPE 7 τ
ε

om.ΜΕ
κτενείν! eoni, κτείνειν codd. αυτού εαυτούS ζώους OE σώους RMSP incolu
mes Lat 8 ανάξεινί ανασχεΐν Μέξειν, έ: i. Pas. Ε ύπισχνουμένου Ε

βέβαιον Μ 1
0
% και om. MSP χουσι SPE chust Lat αρχίφιλον) φιλον

SP anicum antiquum Lat 11 ατώφειο, M 1
2

συνιδών δ
’
ό δε συνι

δών E ille uero cognoscens Lat γινομένων ROSP γινομένησE ών) ών P

1
3 συνεβούλευε Ο κινδυνεύει ROE 1
4 έναντίαν έπεράτο γνώμην

εισφέρειν tr
.

MSP 1
5

συνόντων αυτών αυτώ συνόντων Ε συν αυτώ νύν όν
των MSP «ανδρείαν, α ex ω corr. 8 άνδρίαν Ρό 1

7

έχθρών πολεμίων
MSP αυτόν αύτόσΜ 1

8

στρατηγήσαι – ικανώτατος e
st

enim stout nosti

bellis domeus Lat ικανώτατον ROM προειδείν Μ επερχομένων) έρχο
μένων RO 1

9 κατά) και κατά RO ή εις) γονείσ M" λόχον εισ Με

2
0 αυλώνων αυλώνωνιών Mι εαυτόν, αυτόν MAS P
”

αυτόν MSP απο
κρύψει finit fol. 201, exeidit insequens usque a

d p
.

140,5 ($ 229) μεγαλοφρό
νως Β 2

1

υποχωρήσουσι MS P
*

2
2

αυτοί δ
ε

θαρσήσαντες θαρσήσαντεσ

δ
’ SP et ut uid. Lat θαρρήσαντεσ δ', ρη ex ση, ε ex o corr. M αύθις δε θαρ

σήσαντες coni.

215

216

217

218



138 ANTIQ. TUD. VII 218–223 (IX 6. 7)

219

220

221

222

223

στήσονται, και μεταξύ τούτων μαχομένων δ πατήρ έπιφανείς εξαί
φνης τους μεν εύψυχίαν πρός τούς κινδύνους παρασκευάσει τους δε
σούς καταπλήξεται... παράθου δή τοίνυν και τήν έμήν συμβουλίαν
τώ λογισμώ και ταύτ’ έπιγνούς άριστα την μεν Αχιτοφέλου γνώ
μην παραίτησαν, πέμψας δ' εις πάσαν τήν χώραν τών Εβραίων
παράγγειλαν αυτούς την έπι τόν πατέρα σου στρατείαν, και παρα
λαβών αυτός τήν δύναμιν τού πολέμου γίνου στρατηγός και μή πι
στεύσης τούτον έτέρω. νικήσειν γάρ προσδόκα βαδίως αυτόν, άν
έν φανερώ καταλάβης όντα μετ’ ολίγων αυτός πολλάς έχων μυριά
δας βουλομένων την περι σε σπουδήν έπιδείξασθαι και προθυμίαν.
άν δ' δ πατήρ αυτόν εις πολιορκίαν περικλείση, μηχανήμασι και
όρύγμασιν υπονόμους καθαρήσομεν εκείνην τήν πόλιν" ταύτ’
ειπών ευδοκίμησε μάλλον Aχιτοφέλου τής γάρ εκείνου γνώμης ή
τούτου προεκρίθη παρ’ Αψαλώμου. θεός μέντοι γεήν δ τούτου τή
διανοία τήν τού Χουση συμβουλίαν συστήσας άμείνω είναι δοκεϊν.
7. Σπεύσας δε πρός τούς άρχιερέας Σάδωκον και Αβιάθαρον

και τήν τε"Αχτοφέλου γνώμην έξειπών αυτούς και τήν εαυτού και
ότι δέδοκται τά ύπ’ αυτού παραινεθέντα πράττειν, έκέλευσε μηνύειν
πέμψαντας Δαυίδη και φανερά ποιείν τά συμβεβoυλευμένα και
προσπαρακελεύσασθαι ταχέως διαβήνα τον Ιόρδανον, μή μεταγνούς
δ πας αυτού διώκειν όρμήση και πριν έν άσφαλεία γένηται φθά
σας καταλάβη, οι δε άρχιερείς εξεπίτηδες τούς υιούς έξω τής
πόλεως κεκρυμμένους είχον, όπως διακομίσωση πρός τόν Δαυίδην
τα πραττόμενα πέμψαντες ούν πιστήν θεραπαινίδα προς αυτούς
φέρουσαν τά βεβουλευμένα υπό τού Αψαλώμου προσέταξαν μετά

§ 218 = 2 Reg. XVII 9.

ΟΜSPELatZonaras II p. 134.
1 έξαίφνίσM 3 συμβουλείαν, ε

ί,

ex l corr. M 4 ταύτα Ρ ασίophel
Lat 6 “έπι τόν– 7 αυτόστην om. M 7 *γίνου) γενού ex γίνου corr. S

8 * προσδόκα, ό
κ i. Pas. P 9 *μυριάδας] μυριάδων primum scripserat M

1
0 σ
ε spat. uacuum 2–3 litt.Μ 1
1

αυτόν. Ο MS"Ρ" περικλείση έπι
κλείση, ει e

x ή corr. Ο 12 όρύγμασι SP, spurium iudicat Ernesti, cf VI 136
υπονόμους και υπονόμοισ (κοχ ν corr. 8) SP καθηρήσομεν M ταύτα Ε

1
3

"ευδοκίμησεν Ο
'

ευδοκιμήσασ Μ αχτοφέλω O 14 Αψαλώμου) άβεσα
λώμωM αβεσσαλώμων SP αύessalon Lat τ

ή

τούτου tr
.

MSP 1
5 χρυσή Μ

συμβουλίαν συστήσας συμβουλή στήσασ Μ άμενονα MSP 16 * σπεύ
σας φοβίinauit ousis Lat *σάδοκον Ρς 17 και τήν τε) τήν τε MSP αρι
tophel Lat 18 τά) ταύτ’M έκέλευε ΟΕ 1
9 πέμψασΜ συμβουλευμένα Μ

και παρακελεύσασθαι E 20 ιορδάνην MSPELat 23 όπως–24 πρατ
τόμενα om. ELat 25 τού om. ΜSP αβεσαλώμου Μ αβεσσαλώμου SP
αύessalon Lat “προσέταξε Ο
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σπουδής ταύτα Δαυίδη σημαίνειν οι δ’ ουδέν εις άναβολάς και
μέλλησιν υπερέθεντο, λαβόντες δε τάς τών πατέρων έντολάς εύσε
βείς άμα και πιστοί γίνονται διάκονοι και τής υπηρεσίας το
τάχος και την όξύτητα κρίναντες άριστα είναι ήπείγοντο συμβαλεϊν
Δαυίδη. γενομένους δ’ αυτούς από σταδίων της πόλεως δύο θε
ώνταίτινες ιππείς και διαβάλλουσα πρός τόν Αψάλωμον δ. δ'
ευθύς έπεμψε τους συλληψομένους νοήσαντες δε τούτο οι τών
άρχιερέων παίδες έκτραπέντες τής δδού παραχρήμα εις κώμην τινά
τών Ιεροσολύμων ουκ άπωθεν αυτούς έδωκαν, Βοκχόρης ήν όνομα
τή πόλει, και γυναικός έδεήθησάντινος κρύψαι και παρασχεΐν αύ
τους τήν άσφάλειαν, ή δε καθμήσασα τους νεανίσκους εις φρέαρ
και πλάκας άνωθεν έρίων επιβαλούσα, ώς ήκον οι διώκοντες αύ
τούς και περί αυτών άνέκριναν εΐ θεάσαιτο, ιδείν ούκ ήρνήσατο,
πιόντας γάρ παρ’ αυτή πάλιν άπελθεϊν, ει μέντοι γε συντόνως
διώξουσι καταλήψεσθαι προύλεγεν ώς δ’ έπι πολύ διώξαντες οϋ
κατέλαβον, άνέστρεψαν εις τούπίσω. θεασαμένη δ’ αυτούς άνα
ζεύξαντας ή γυνή και μηδένα φόβον τους νεανίσκους άπ’ αυτών
έτι συλλήψεως είναι, άνεμήσασα την προκειμένην δδόν άνύειν παρε
κελεύσατο και πολλή σπουδή και τάχει χρησάμενοι περί τήν δδοι
πορίαν ήκον προς Δαυίδην και πάντ’ άκριβώς έδήλωσαν τά
παρ’ Αψαλώμου βεβουλευμένα. δ δε διαβήνα τον Ιόρδανοντούς
μεθ' εαυτού προσέταξεν ήδη νυκτός ούσης και μηδέν όκνεϊν δ

ι'

αυτήν.

8
.

Αχιτόφελος δ
ε

τής γνώμης αυτού παρευδοκιμηθείσης έπι
βάς τού κτήνους έξώρμησεν εις Γελμών τήν πατρίδα και συγ

§ 224 = 2 Reg. XVII 17.
ΟΜSPELatZonaras II p. 134sq.

4 άριστον MSP ήπίγοντοΟ συμβαλεϊν) συμβάλλειν Ο συμμαχεϊν Ε

5 αυτούς ώσE *από σταδίων αποσταδίοισO 6 “διαβάλλουσι] δια
βάλλονται Ο τόν om.Ε αβεσάλωμον Μ αβεσσάλωμον SPE αύessalon Lat

9 τών ιεροσολυμιτών Μ άποθεν ΟΡ" αυτούσΟ εαυτούσMSP
Βοκχόρης) ό ex corr. Ο βοκχούρησMSP bachor Lat 1

0 πόλει) κώμη MSP

* και γυναικός γυναικόσ δ
’

MSP 1
2 *πλάκας – έρίων) φellibus Lat

*ερίων) ήρίων Ο 13 ανέκρινον MSP *ούκι μεν ούκ SPLat 14 πιόν
τας sumpsisse potum Lat απιόντασ Μ μείναντασSP ιόντασE συντόμωσ

MSP 1
5

διώξουσι) διέξουσι Mι προέλεγεν SP προσέλεγεν Ο ούκ απέ
λαβον Ε 1

6

εις τούπίσω) όπίσω OM 1
9 και τάχει) Ο οι ut uid. Ε κατά

χείρα MSP περί om. Ο 20 πάντα MSP έδήλωσαν) έδήλωσαν αυτώ

MSPELat 2
1

παρ’αβεσαλώμωM παρά αβεσσαλώμου, αίuser. 8 παρά άβεσ
σαλώμωι Ρ αθcssalon Lat *Ίόρδανον) ιορδάνην ΡLat 22 τουσ μετ’ αυ
τού Ε 2
5 Γελμών)γάλην. Εγελμωγάλην Μ γελμών γαλν ( in ή corr. Ρ)

SP φαίin Lat συγκαλέσας καλέσασ Ο conuocalis Lat

224

225

226

227

228
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καλέσας τους οικείους άπαντας ά συνεβούλευσεν Αψαλώμω ταύτ
αυτούς διεξήλθε, και ώς oύ πεισθείς φανερός έστιν ουκ εις μακράν
άπολούμενος Δαυίδην δε κρατήσειν έλεγεν [και] επανήξειν έπι

229 την βασιλείαν, άμεινονούν έφησεν είναι τού ζήν αυτόν εξαγαγεΐν
ελευθέρως και μεγαλοφρόνως ή παρασχεΐν αυτόν εις κόλασιν Δαυ- 5
ίδη, καθ' ού πάντα συνέπραττεν Αψαλώμω. ταύτα διαλεχθείς
και παρελθών εις τό μυχαίτατον τής οικίας άνήρτησεν έαυτόν.
και τον μεν Αχιτόφελον τοιούτου θανάτου δικαστήν αυτώ γενόμε

230 νον καθελόντες εκ τής άγχόνης έκήδευσαν οι προσήκοντες. δ δε
Δαυίδης διαβάς τόνΊόρδανον, καθώς προειρήκαμεν, εις Παρεμβολάς 10
καλλίστην και όχυρωτάτην πόλιν παραγίνεται δέχονται δε αυτόν
άσμενέστατα πάντες οι πρώτοι τής χώρας κατά τε αιδώ τής τότε
φυγής και κατά τιμήν της προτέρας ευπραγίας, ήσαν δε ούτοι
Βερζελαιος ό Γαλαδίτης και Σειφάρ δ τής Αμμανίτιδος δυνάστης

231 και Μάχειρος δ τής Γαλαδίτιδος χώρας πρώτος ούτοι πάσαν 15
αυτώ και τους εκείνου των επιτηδείων εκτένειαν παρέσχον, ώς μήτε
κλίνας έπιλιπείν έστρωμένας μήτε άρτους και οίνον, άλλά και θυ
μάτων άφθονίαν χορηγήσαι και τών εις άνάπαυσιν ήδη κεκοπωμέ
νος και τροφήν χρησιμων εύπορίαν διαρκή παρασχεϊν,

232 Χ. 1. Και οι μεν εν τούτοις ήσαν Αψάλωμος δ’ άθροισας 20
μεγάλην στρατιάν τών Εβραίων επί τον πατέρα και διαβάς τόν
Ίόρδανον ποταμόν ού πόρρω κατέζευξε τών Παρεμβολών εν τή
Γαλαδιτών χώρα, καταστήσας στρατηγόν πάσης τής δυνάμεως Αμα
$228=2 Reg. XVII.23; $230 = 2 Reg. XVII 27; $232=2 Reg. XVII 24.

ROMSPELatZonaras II p. 135.
1 πάντασSP αβεσαλώμωM αβεσσαλώμων SP abessalon Lat 3 κρα

τήσειν) κρατήσειν μέλλειν MSP κρατήσαντ’ coni, έλεγεν έλεγε Μέλλεγε, Ρ,
έλεγε. i. marg: suppl: m. 1 S και om. Ο 4 αυτόν OMS"Ρ" 5 Ιή παρα
σχεϊν Incip. fol. 203 R αυτόν ROMSP. 6 καθ’ ού) καθόλου M αβε
σαλώμω Μ αβεσσαλώμωι SP αύessalon Lat 7 *μοιχαίτατον RO *τής) εισ
τήσM *ξαυτόν, αυτόν MPι αυτόν SPς 8 αυτώ, RMP4 10 ιορδάνην
SPLat 11 οχυροτάτην RMS δ’ MSPE 12 τότε πρώτησ τότε SP
13 δ’ MSP 14 βερζέλεοσ RO benzelleus Lat γαλααδίτησMSP σιφάρ

MSP stphas Lat άμμανίτιδος) σαμαρείτιδοσRO 15 μάχηροσ RO machir
Lat γαλααδίτιδοσ Μ 16 αυτώ και αυτόν RO εκτένειαν ευθηνίαν

SP copian Lat παρέσχον, ο ex ε corr. S 17 επιλείπειν Μ 18 ήδη, άμα

MSP 2
0
:

i. marg. " Ο X Lat ο
ι ό Ο ήσαν ήσαν s
. m. rec. Ο

αβεσάλωμοσΜ αβεσσάλωμοσSP αύessalon Lat δ
ε MSPE 2
1 έπι, ήγεν

επί SPE 2
2 *Ίόρδανον) ιορδάνην SPLat "καταζεύξαι RO 23 γαλαα
διτών MSP κ
α
ι

καταστήσασ, ή ex ά corr. P Aμασάν) αβασάν Ο άβεσσάν
ME αμεσσάν SP ammessam Lat
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σάν εις τήν Ιωάβου τάξιν τού συγγενούς αυτού πατρός μεν γάρ
ήν Ιεθράου μητρός δε Αβιγαίας, αύτη δε και Σουρία ή Ιωάβου
μήτηρ άδελφα ήσαν Δαυίδου, ώς δ’ έξαριθμήσας τους συν αυτώ
Δαυίδης περί τετρακισχιλίους εύρεν όντας, ουκ έγνω μένειν, πότ’
επ’ αυτόν Αψάλωμος έλθη, προσθείς δε τους ούσι χιλιάρχους
και εκατοντάρχους και διελών εις τρία μέρη τό μεν τώ στρατηγώ
παρέδωκεν Ιωάβω, το δε τώ άδελφώ αυτού Αβεσσαίω, την δε τρί
την μοιραν ενεχείρισεν Εσθαίω συνήθει μεν όντι και φίλω έκ δε
τής Γιττών πόλεως υπάρχοντες βουλόμενον δε συνεκστρατεύειν αύ
τόνουκ είασαν οι φίλοι γνώμη κατασχόντες σοφωτάτη νικηθέντες

μεν γάρ συν αυτώ πάσαν άποβαλείν ελπίδα χρηστήν έφασκον, αν
δε ήττηθέντες εν μέρει της δυνάμεως τώ λοιπώ προς αυτόν φύ
γωσιν άμενονα παρασκευάσειν αυτόν ισχύν υπονοήσειν δε και
τούς πολεμίους είκός έστιν άλλο μετ' αυτού στράτευμα είναι,

πεισθείς δε τή συμβουλία ταύτη μένειν μεν αυτός ένταϊς Παρεμ
βολαΐς έκρινεν, έκπέμπων δε τούς φίλους και τούς στρατηγούς έπι
τόν πόλεμον παρεκάλει προθυμίαν έναποδείξασθαι και πίστιν και
μνήμην, εΐ τινος τών μετρίως εχόντων παρ' αυτού έτυχον φείσασ
θαι δε και του παιδός Αψαλώμου κρατήσαντας ήντιβόλει, μή κα
κόν αυτόν εργάσηται τα τελευτήσαντος αυτού, και δ μεν νίκην αύ
τους έπευξάμενος έκπέμπει την στρατιάν,

2. Ιωάβου δε παρατάξαντος την δύναμινάντικρύ τών πολεμίων

έν πεδίω μεγάλω έξόπισθεν περιβεβλημένω δρυμόν άντεξάγει την

§ 233 = 2 Reg. XVIII 1.

ROMSPELatZonaras II p. 135. -

2 Ιεθράου) ιεθάρσου MSP getheo Lat άβιγέασ RO αθigea Lat Σου
ρία) σαρουία MSPLat 3 αδελφέΟ 4 «περί και περί O πότ" μήποτ'
SP quando Lat 5 αυτόν, αυτόν είM αβεσάλωμοσΜ αβεσσάλωμοσSP
abessalon Lat 6 μέρη) μέρη την στρατιάν (στρατείαν 8) MSPELatZon ετοι
τώ, ώ, ex ό corr. R 7 αβεσαίω Ε αθiseo Lat 8 ενεχείρησεν ΒΙΟΜΡι
*Εσθαίφ) έσθάω RO estheo Lat EθαίωDindorf 9 Γιττών φeth Lat *βου
λόμενοσ Ο *αύτώ RO 11 συν on. RO, unde coni. νικηθέντος μέν γάρ
αυτού 13 αμείνωνα. Ο αμείνω E παρασκευάσειν) Hudson παρασκευάζειν
codd. Ε *δει το O 15 πεισθείς] E ήσθείσ codd. libenter accipiens Lat
συμβουλεία Μ αυτόν M 17 πιστην Μ 18 ε

ί,

τινος– έτυχον om.
Lat τών om. Μ 1

9

αβεσαλώμου Μ αβεσσαλώμου SPE αύessalon Lat

2
0 αυτόν, αυτόν MASP αυτώ RO νίκην iterat. Ο αυτούσ, η ex ύ Βι

2
1 στρατιάν, ι exει corr, SP 22 άντικρυσB αντικρύ) αντικρύ τ
ή δυνάμει,

τ
ή

δυνάμει e
x

τήν δύναμιν corr. m 2 M 23 πεδίω μεγάλφ) τώ πεδίω τώ
μεγάλω MSP έξόπισθεν περιβεβλημένω δρυμόν) (ιρα)-habens post teroun
siίμαn Lat, habuit igitur περιβεβλημένου

233
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237

238

239

240

στρατιάν και Αψάλωμος, και συμβολής γενομένης έργα μεγάλα
χειρών τε και τόλμης παρ’ άμφοτέρων επεδείκνυτο, τών μεν υπέρ
τού τήν βασιλείαν άπολαβείν Δαυίδην παρακινδυνευόντων και πάση
προθυμία χρωμένων, τών δ’ να μή ταύτην Αψάλωμος άφα
ρεθή και δώ τώ πατρί δίκας κολασθείς άνθ’ ών ετόλμησεν ουδέν
όκνούντων ούτε ποιείν ούτε πάσχειν, έτι δε τών μεν πλειόνων
να μή κρατηθώσιν υπό τών σύν"Ιωάβω και τους συν αυτώ στρα
τηγούς όντων ολίγων, αισχύνην γάρ αυτούς τούτο είναι μεγίστην
τών δε Δαυίδου στρατιωτών να τοσούτων μυριάδων κρατήσωσι
φιλοτιμουμένων, έρις έγένετο καρτερά, και νικώσιν οι Δαυίδου
δώμη τε προύχοντες και τή τών πολεμικών επιστήμη, φεύγοντας
δε διάδρυμών και φαράγγων επόμενοι τους μεν ελάμβαναν πολλούς
δε άνήρουν, ώς φεύγοντας πεσεΐν πλείονας ή μαχομένους έπεσον
γαρ ώς δεσμύριοι έπ’ εκείνης τής ήμέρας, οι δε τού Δαυίδου
πάντες ώρμησαν επί τόν Αψάλωμον φανερός γάρ αυτούς υπό
τε τού κάλλους και τού μεγέθους έγένετο. δείσας δέ, μή καταλά
βωσιν αυτόν οι πολέμιοι, επιβάς τής ήμιόνου τής βασιλικής έφευγε
φερόμενος δε μετά βύμης και υπό του σάλου και της κινήσεως
κούφος ών, έμπλακείσης αυτό της κόμης τραχεί δένδρω μεγάλος
επί πολύ κλάδους εκτεταμένω παραδόξως άνακρεμνάται και το μεν
κτήνος ύπ’ όξύτητος ως επικείμενον τον δεσπότην έτι φέρον έχώρει
προσωτέρω, δδ’ έκτών κλάδων αιωρούμενος εκρατείτο τους πολε
μίοις. τούτό τις ιδών τών Δαυίδου στρατιωτών έδήλωσεν Ιωάβω,

και πεντήκοντα σίκλους άν αυτώ δεδωκένα του στρατηγού φήσαν
τος, ει βαλών άπέκτεινε τον Αψάλωμον, ουδ' ει χιλίους, είπεν,
έμελλές μου παρέξειν, τούτ’ άν διέθηκά μου τόντού δεσπότουπαι
§ 236 – 2 Reg. XVIΠ 7.
ROMSPELatZonaras II p. 135.
1 αβεσάλωμοσΜ αβεσσάλωμοσSP αύessalon Lat 2 *τε τα RO

- τόλμη RO * επεδείκνυντο SP 3 Δαυίδην) δαυίδην και RO 4χρώμενον M"
μή) μή και MSPLat αβεσάλωμοσΜ αβεσσάλωμοσSP abessalon Lat 5 ανθ"
αφ’B 6 τών μεν τών Β και τών Ο 8 ολίγων) ουκ ολίγων Ο αισχύνην– 10 φιλοτιμουμένων on. Lat αυτούς τούτο) αυτουσ τούτ’ SP αυτούστού
τρισ M 9 ίναι να τών MSP κρατήσουσιν Μί 10 φιλοτιμουμένων – νι
κώσιν οm. Μ 11 προύχοντες προσέχοντεσ RO 12 επόμενοι σπόμενοι Μ
πολλούς αιος Lat 15 τον om. Ε άβεσάλωμον Μαβεσσάλωμον SPE

αύessalon Lat φανερός ο ex ω S φανερώσθαι RO 20 έκτεταμμένω RS"P
ανακρεμνάται ανακρεμάται ME ανακρημνάται SP 21 υπό MSPE

έτι om. RΟ φέρων ROS" 22 έωρούμενοσ Μ τους πολεμίοις om. Lat
23 τούτον ΟSPELat 25 αβεσάλωμον ME αβεσσάλωμον SP αύessalon Lat
*χιλίους) δισχιλιουσM 26 έμελέσSP

10

15

20
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δα, και ταύτ’ εκείνου πάντων ήμών άκουόντων φείσασθαι του νεα
νίσκου δεηθέντος" δ δε κελεύσας αυτώ δείξαι πού κρεμάμενον
ίδου τόν Αψάλωμον τοξεύσας κατά τής καρδίας άπέκτεινεν οι
δε τά τού Ιωάβου κομίζοντες όπλα περιστάντες έν κύκλωτό δέν
δρον κατασπώσι τον νεκρόν και τον μεν εις χάσμα βαθύ και
άχανές δίψαντες επιβάλλουσιν αυτώ λίθους, ώστε άναπληρωθήναι
και το σχήμα τάφου και μέγεθος λαβείν, σημήνας δε άνακλητικόν
ό Ιώαβος επέσχε τού διώκειν τους οικείους στρατιώτας τήν τών
πολεμίων δύναμιν φειδόμενος τών όμοφύλων.
3. Έστησε δ’ Αψάλωμος εν τή κοιλάδι τή βασιλική στήλην

λίθου μαρμαρίνου δύο σταδίους απέχουσαν Ιεροσολύμων, ήν προσ
ηγόρευσενιδίαν χείρα λέγων, ώς και των τέκνων αυτού διαφθαρέντων
έντή στήλη μενει το όνομα τέκνα γάρ ήν αυτώ τρία μέν άρρενα,

θυγάτηρ δε μία Θωμάρα τούνομα, ως προειρήκαμεν. συνοικησά
σης δ’ αυτής τώ Σολόμωνος υιώ Ροβοάμω γίνεται πας ό διαδε
ξάμενος την βασιλείαν Αβίας, και περί μεν τούτων έν ύστέρος
οικειότεροντή ιστορία δηλώσομεν, μετά δε τήν Αψαλώμου τελευ
τήν ό μεν λαός εις τά οικεία διεσπάρη.
4. Αχιμάς δε δ Σαδώκου τού άρχιερέως υιός Ιωάβω προσελ

θών έδείτο αυτού τήν νίκην επιτρέψα πορευθέντα Δαυίδη μηνύσα,

και ότι τής παρά τού θεού βοηθείας έτυχε και προνοίας ευαγγελί
σασθαι. και τόν μέν, ού προσήκειν είπών αυτώ καλών άγγελον
άει γεγενημένον νύν άπιένα δηλώσοντα θάνατον τώ βασιλεϊ τού
παδός αυτού, μένειν ήξίου, καλέσας δε τόν Χουσίν εκείνω προσέ

§ 241=2 Reg. XVIII 14, § 244=2 Reg. ΧΙV 27, § 245 = 2 Reg. XVIII 19.
ROMSPELatZonaras IIp.135. Theodoretus Ip.286. Michael Glycas IIp.333.
1 έκείνων Ο φείσασθαι) cod. Vat apud Hudson φείσασθαί τε Β φήσα

σθαι τεΟ φείσασθαι σε MSP 3 αβεσάλωμον ME αβεσσάλωμον SP eum Lat
“καρδίας) κραδιασΡ 4 έν κύκλω περιστάντεσ tr.M τού δένδρου Μ

6 αχανές) αφανέσMSP μαίde profundam Lat επιβάλλουσιν βάλουσιν Μ
αυτώ αυτόν. Ο ώστεί ώσMSP 7 και τό) τό Ο σχήμα) σχίσμα ΒΟ
τάφου τού τάφου. Ο σημήινασ Ρά 8 έπέσχε Coccei απέσχετο codd. re
κοραμtt Lat τού om. Ο 10 δ' δε s m. 1 R αβεσάλωμοσΜάβεσσάλωμοσ
SP αύessalon Lat 11 απέσχουσαν R 12 χειρα χειραν in spat, uacuo 2-3 litt,
man. 2 Μ 13 μενει, μένει Μ μείνη, η ex ει corr. P ήν) ήσαν MSP
14 Θωμάρα) θαμάρα. Ο ίhamar Lat 15 Σολόμωνος υιώ] δαυίδου σολομώνοσ
υΐώ. Ο δαυίδου υίωνώ MSP Salomonis filio Lat 16 Αβίας) αβιά ROM αθία
Lat 17 εικειότερον Ο δηλώσωμεν SP" αβεσαλώμου Μ αβεσσαλώμου
SP αύessalon Lat 19 *αχίμασSP * σαδόκου Ρό 20 έδέετο SP 22 προσ
ήκειν προσήκενRO προήκεν Μ καλών καλών RO 23 αίει 8 νύν) νύν

δε Β απένα] Cocceji απείναι codd. 24 ήξίου) δ’ ήξίου MSP χουσι S*Ε
chust Lat
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ταξε το έργον, ν’ όπερ αυτός είδε τούτο μηνύσειε τώ βασιλεί.
τού δ’ Αχιμά πάλιν δεηθέντος αυτώ τήν άγγελίαν έφείναι, περί
μόνης γάρ αυτήν ποιήσεσθαι της νίκης ήσυχάσειν δε περί τής
Αψαλώμου τελευτής, επέτρεψεν αυτώ την πρός τόν Δαυίδην άφι
ξιν, και την επιτομωτέραν έκβαλώντών δδών, και γάρ μόνος αύ
τήν έγινωσκε, τόν Χουσίν φθάνει καθεζομένω δε Δαυίδη μεταξύ
των πυλών και περιμένοντ, πότ’ αυτώ τις έλθών άπό τής μάχης
άγγείλη τά κατ' αυτήν, τών σκοπών τις ιδών τον Αχμάν τρέχοντα
και μήπω τίς έστι γνωρίσαι δυνάμενος είπε πρός τόν Δαυίδην
βλέπειν τινά παραγινόμενον προς αυτόν, τού δ’ άγγελον είναι
φήσαντος άγαθών, μετ’ ολίγον έπεσθαι τινα και έτερον έδήλωσεν
αυτώ. κάκείνον δε άγγελον ειπόντος, ιδών τον Αχμάν δ σκοπός
ήδη εγγύς γεγενημένον τόν Σαδώκου παιδα τού άρχιερέως προστρέ
χειν εσήμαινεν. δ δε Δαυίδης περιχαρής γενόμενος άγαθών άγγε
λον τούτον έφησεν είναι και τι τών εύκταίων αυτώ φέρειν από
τής μάχης,

5. Και μεταξύ ταύτα λέγοντος του βασιλέως φανείς δ Αχιμάς
προσκυνεί τον βασιλέα, και πυθομένω περί τής μάχης νίκην εύ
αγγελίζεται και κράτος, έρoμένω δ' εί

,

τ
ι

και περί τού παιδός
έχοι λέγειν αυτός μεν έφασκεν ευθύς όρμήσαι προς αυτόν τής τρο
πής τών πολεμίων γενομένης, άκουσαι δε μεγάλης φωνής διωκόν
των τόν Αψάλωμον και πλείον τούτου μηδέν δεδυνήσθαι μαθεΐν
διά τ

ό

πεμφθέντα υπό Ιωάβου δηλώσαι τήν νίκην επείγεσθαι.
παραγενομένου δ

ε

τού Χουσι και προσκυνήσαντος και τήν νίκην

§ 246 = 2 Reg. XVIII 21.

ΒΟΜSPELat

2 αχίμα 8 αυτώ αυτόν έπι MSP άφείναι MSP 3 αυτήν, αυτόν
MSPLat ποιήσεσθαι) Hudson ποιήσασθαι codd. ήσυχάζειν RO 4 αβε
σαλώμου Μ αβεσσαλώμου SP αύessalon Lat 5 έκβαλών) έκλαβών SP temens
Lat 6 χουσι EMSPELat προφθάνει E 8 αγγείλη) αγγείλει Ο απαγγείλη
SP απαγγείλει M κατ’ αυτόν M τών τών δε Μ άχιμά Μαχίμαν 8

9 είπεν Ρά πρός τόν Δαυίδην spurium uid. 1
0

παραγενόμενον RO δ
ε SP

είναι ήκειν MSP fore Lat 1
1

αγαθών) coni, αγαθόν codd. Lat 1
2 άγ

γελον) nuntium bonum Lat άγγελον αγαθόν ed, princ. αχίμαν 8 ασήima Lat

1
3 εγγύσ ήδη tr
.

MSP σαδόκου Ρ σαδούκου M προστρέχειν Ρ(2)

Hudson προτρέχειν ROMSLat 1
4

εσήμαινον M αγαθόν ROSP 1
5 τιτών

τινων Μ 17 αχίμασS 1
8 προσεκύνει Μ 1
9

έρωμένω Ο έρoμένου (ο

e
x
ω corr. SE) MSPE - δ
’ είτε δ
ε τ
ί

MLat 2
0

έχει Ε 2
1

δ
ε om. Μ

φωνής βοήσMSPE μoces Lat 2
2 αβεσάλωμον Μ αβεσσάλωμον SP
αύessalon Lat τούτου om. M
.

μηδέν δεδυνήσθαι) μη δύνασθαι SP μή Μ

2
3

έπείγεσθαι) εί
,

e
x η
,
γ ex corr. 8 γενέσθαι Μ 24 *δ* Οτη. Μ
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σημήναντος, περί τού παιδός αυτόν άνέκρινεν. δδ’ , εχθρούς, είπε,
τους σους οΐα συμβέβηκεν Αψαλώμω γένοιτο, ούτος ο λόγος ουδε
την επί τη νίκη χαράν εασεν ούτ’ αυτώ μείναι μεγίστηνούσαν
ούτε τους στρατιώτας, αυτός μέν γάρ άναβάς επί το υψηλότατον
τής πόλεως άπεκλαίετο τον υιόν τυπτόμενος τα στέρνα και την
κεφαλήν σπαραττόμενος και παντοίως αυτόν ακιζόμενος και ,τέκ
νον, έκβοών, είθε μοι τον θάνατον επελθείν έγένετο και άμα σοι
τελευτήσα" φύσει γάρ ών φιλόστοργος προς εκείνον μάλλον συμ
παθώς είχεν, ή στρατιά δε και Ιώαβος άκούσαντες, ότι πενθεί
τον υιόν ούτως ό βασιλεύς, ήσχύνθησαν μετά τού τών νενικήκότων
σχήματος εισελθείν εις τήν πόλιν, κατηφείς δε και δεδακρυμένοι
πάντες ώς άφ’ ήττης παρήλθον, κατακαλυψαμένου δε του βασι
λέως και στένοντος τον υιόν εΐσειση προς αυτόν Ιώαβος και παρη
γορών,ώ δέσποτα, φησί, λανθάνες διαβάλλων σαυτόν οίς ποιες
ότι τους μεν άγαπώντάς σε και περί σού κινδυνεύοντας και σαυτόν
και την σήν γενεάν δοκείς μισείν, στέργειν δε τούς έχθροτάτους και

ποθείν ουκέτ’ όντας, οι δίκη τεθνήκασιν ει γάρ Αψάλωμος έκρά
τησε και την βασιλείαν βεβαίως κατέσχεν, ουδενός άν ήμών υπε
λείφθηλείψανον, αλλά πάντες ανάπό σου και τών σών άρξάμενοι
τέκνων άπωλώλεμεν οικτρώς, ού κλαιόντων ήμάς τών πολεμίων
άλλά και χαιρόντων και τους έλεούντας επί τους κακούς κολαζόντων,

σύ δ’ ουκ αισχύνη ταύτα ποιών έπι μάλλον έχθρώ, ότι σός υιός
ών άσεβής ούτως εγένετο. παυσάμενος ούν τής άδικου λύπης προ
ελθών όφθητι τους σαυτού στρατιώτας και της νίκης αυτούς και
τής περί τους αγώνας προθυμίας ευχαρίστησον, ώς εγώ τήμερον,

άν επιμένης τους άρτι πραττομένους, άναπείσας άποστήναί σου τον

§ 251 = 2 Reg. XVIII 32.

ROMSPELatZonaras Π p. 135.
1 ασημήναντος σημείναντοσ R σημάναντοσMSP ό δ' Ιμιο σήμsis Lat
2 άβεσαλώμωME αβεσσαλώμων SP αθessalon Lat ουδε την ουδ' RO

3 τή om.Μ s. m. 1 Ρ 4 γαρ) ούν SP 5 απέκλαίετο άνεκλαίετο M ανεκα
λείτο SPE 6 αυτόν, αυτόν RM εαυτόν SP 7 είθ’ έμοι. Ο σοι σύ Β.

8 - μάλλον έτι μάλλον MSP 9 κα
ι

στρατιά, ι εχει corr.SP και S. Ο «Ιώαβος)

δ ιώαβοσMSP 1
0
κ
α
ι

μετά iterauit P
*

1
1 * σχήματος om. Ο 1
3 *είσησιΟ

1
4 σαυτόν, σ' s. m. 1 M 16 στέργειν δε και στέργειν RO έχθροτά

τους εχθρούσ τούτουσ ΒΟ 1
7 αβεσάλωμοσΜ αβεσσάλωμοσSP αύessalon

Lat 1
9 τών, ν corr. ex νί μίd. Μ 2
0

απωλώλεμεν) απολώλεμεν MS"
απώλειαν μεν Η απώλειαν ήμών Ο supra κλαιόντων alla man scriptum Lit
teris paeme euanidis, u
t

uid. έψηφήσαντο. Ο 2
1 και χαιρόντων) χαιρόντων

MSP έλεώντασ ROM 2
2 έχθρών RM 2
3 προσελθών MSP 24 ώφθητι

Μ σαυτού αυτού RO 2
5

περί πρόσP τού αγώνοσ SP
Iosephus II. 10
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257

258

259

260

261

λαόν και την βασιλείαν έτέρω παραδούναι, τότε σοι πικρότερον
και άληθές ποιήσω το πένθος" ταύτ’ ειπών Ιώαβος άπέστρεψεν
άπό τής λύπης και ήγαγεν εις τόν περί των πραγμάτων λογισμόν
τον βασιλέα μετασχηματίσας γάρ εαυτόν Δαυίδης και ποιήσας
επιτήδειον εις τήν τού πλήθους θέαν πρός τας πύλας έκάθισεν,
ώς άπαντα τόν λαόν άκούσαντα συνδραμεν προς αυτόν και κατ
ασπάσασθαι. και ταύτα μεν τούτον έσχε τόν τρόπον.
ΧΙ. 1. Οι δ’ εκ τής μάχης άναχωρήσαντες τών Εβραίων τών

μετ’ Αψαλώμου γενόμενοι παρ’ αυτούς έκαστοι διεπέμποντο κατά
πόλεις υπομιμνήσκοντες αυτούς ών εϋηργέτησε Δαυίδης και της
ελευθερίας, ήνέκ πολλών και μεγάλων δυσάμενος αυτούς πολέμων
παρέσχε, μεμφόμενοι δ’ ότι της βασιλείας αυτόν έκβαλόντες άλλω
ταύτην ενεχείρισαν και νυν τεθvηκότος τού κατασταθέντος υπ'
αυτών ήγεμόνος ού παρακαλούσι Δαυίδην παύσασθαι μεν τής οργής,

ευνοϊκώς δε προς αυτούς έχειν, τών δε πραγμάτων καθώς ήδη και
πρότερον ποιείσθαι πρόνοιαν την βασιλείαν άπολαβόντα ταύτα
μεν ουν συνεχέστερον άπηγγέλλετο Δαυίδη κάκείνος ουδέν ήττον
έπεμψε προς Σάδωκον και Αβιάθαρον τους άρχιερέας, να τους
άρχουσι τής Ιούδα φυλής διαλεχθώσιν, ώς αισχρόν αυτούς άλλας
φυλάς πρό εκείνης Δαυίδην χειροτονήσαι βασιλέα, και ταύθ’ ύμών
συγγενών όντων και κοινόν αίμα προς αυτόν κεκληρωμένων, τα
δ’ αυτά και Αμασά τώ στρατηγώ προσέταξεν αυτούς λέγειν, ότι
τής άδελφής υιός ών αυτού μήπείθει το πλήθος Δαυίδη τήν βασι
λείαν άποδούναι προσδοκάν δε παρ' αυτού μή διαλλαγήν μόνον,

τούτο γάρ ήδη γέγονεν, άλλά και την παντός τού λαού στρατηγίαν,

§ 256 = 2 Reg. ΧΙΧ 7.

ROMSPELatZonaras II p. 136.
1 supra παραδούναι al man. σπεύσω O 2 ταύτ’ i. marg. ια" RO

ταύτα Ο 3 λογισμόν, ό ex ώ. corr. ΟΡ 4 γάρι δε SP “έαυτόν, αυτόν
MS2 αυτόν SAP 5 εις) πρόσE 8 δε Ρ 9 μετά ROSP άβεσαλώμου Μ
αβεσσαλώμου SP abessalon Lat γινόμενοι Μ αυτοτσ RO εαυτουσ MSP
senettpsos Lat “δεπέμποντο) διέπεμπον ROM 10 αυτούσROMSP1
εύηργέτησε εύηργέτησεν (ευεργέτησεν MP) αυτούσMSP 11 πολέμων λο
stibus Lat 13 ενεχείρησαν RAOM 14 ο

ύ: om. Μ ε παρακαλούσε, αρα e
x

ερε corr. S 16 ταύτα και ταύτα P 1
7 Δαυίδη τώ, δαυίδη MSP

18 σάδοκον Ρ 1
9 *τής τοΐστήσSP διαλεχθώσιν, α i. Pas. 2–3 litt,

ε ex α corr. P ώς αισχρόν ώσ αισχρόν έστιν MSP ώσού χρεών E ημία
ίurpe foret Lat αυτούς om. Ε 2
0 *φυλάς φυγείν Ο ύμών] ήμών R

2
1 πρόσ αυτόν κοινόν αίμα tr. M κεκληρομένων R 22 αυτά. Ο

Αμασά άβεσσά. Μ άμεσσάSP anessa Lat 24 διαλλαγήν διαλαγήν. Ο διαλ
λαγήνα Ρς 2

5

τούτο – γέγονεν οm. Lat άπαντοσMSP

10

15
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αν Σ -ν D Λ.- ν α Σ - αν ν --
ήν αύτώ και Αψάλωμος παρέσχε και οι μεν άρχιερείς ά μέντους
τής φυλής άρχουσι διειλέχθησαν ά δε τόν Αμασάν έπεισαν τά παρά
του βασιλέως προς αυτόν ειπόντες έγχειρείν τας υπέρ αυτού φρον
τίσι. και πείθει γε τήν φυλήν παραχρήμα πέμψαι πρός Δαυίδην
πρέσβεις παρακαλούντας εις τήν ιδίαν αυτόν έπανελθείν βασιλείαν.
το δ’ αυτό και πάντες έποίουν οι Ισραηλίται προτρέψαμένου του
Αμασά.
2. Tών δε πρέσβεων άφικομένων προς αυτόν εις Ιεροσόλυμα

Λ ν ν ΣΥ ον Ο ν ν ν

παρεγένετο... πάντας δε τούς άλλους έφθασεν ή Ιούδα φυλή πρός
τον Ίόρδανον ποταμόν άπαντήσαι τώ βασιλεϊ και ό Γήρα πας
Σαμούις μετά χιλίων ανδρών, ούς εκ τής Βενιαμίδος φυλής έπή
γετο, και Σιβάς δε δ άπελεύθερος Σαούλου και οι παίδες αυτού
πεντεκαίδεκα τόν άριθμόν όντες μετά οικετών είκοσιν, ούτοι σύν

τη Ιούδα φυλή τον ποταμόν έγεφύρωσαν, να βάστα διαβή μετά
-- D.Ο ν C ιν Ο η τα 2 ν. - ο- ν Σ ν

των ιδίων ό βασιλεύς. ώς δε ήκεν έπι τόνΊόρδανον ήσπάσατο μεν
D - Ο Υ ν κ. ν Σ» ο ν D ν νς
αυτόν ή Ιούδα φυλή, προσπεσων δ’ άναβάντι έπι τήν γέφυραν Σα
μούς και κατασχών αυτού τους πόδας έδεΐτο συγγνώναι περί των
εις αυτόν ήμαρτημένων και μή γενέσθαι πικρόν αυτώ μηδε τούτο
πρώτον ήγήσασθαι την τιμωρίανέν εξουσία γενόμενον, λογίσασθαι

δ’ ότι και μετανοήσας έφ’ οίς έσφάλη πρώτος έλθεϊν προς αυτόν
έσπευσε, ταύτα δ' άντεβολούντος αυτού και οικτιζομένου Αβεσ–
σαίος ό Ιωάβου άδελφός, ,διά τούτοούν, είπεν, ούτεθνήξη βλασ–

Λ ν Ο ν -- -- Αν ί 4
φημήσας τόν υπό τού θεού κατασταθέντα βασιλεύειν;" Δαυίδης
δ’ επιστραφείς προς αυτόν, ,ού παύσεσθ’, είπεν, ώ Σαρουίας πα
§ 261 = 2 Reg. ΧΙΧ 13.
ROMSPELatZonaras II p. 136.
1 ήν οm. Μ αβεσσάλωμοσMSP αύessalon Lat 2 δηλέχθησαν RO

διελέχθησαν MSP Aμασάν) αμεσσάν MSP anessa Lat 3 ταϊς) τα Μ 4 και
πείθει] i. marg. XT Lat και πείθει –5 πρέσβεις hoc διαφue facto tribus
iuda misi ad regen legatos Lat 5 αυτόν, αυτού E 7 Αμασάι άμεσά ΜΕ
αμεσσά, 8 αβεσσάP anessa Lat 8 δε μεν Μ μένουν Coccei 9 παρε
γένοντο M παραγίνεται Ε πρός τόν –10 τώ βασιλεϊ om. P 10 *Πόρ
δανον) ιορδάνην S tordanen Lat γηρά, γη i ras. P γηράE 11 Σαμούις
σουμούϊσ R σεμείασMS σεμεει, ει i ras. 3-4 litt. P σεμεεισ E semei Lat
βενιαμίτιδοσOMSP 12 *Σιβάς) σεβάσ, ει ex ι corr. R δε ό] δε ΟΜSP
ό! Ε 13 είκοσι MSP 14 βάστα διάβη Μ 15 δ’MSP ιορδάνην SPLat
16 προσπεσών δ’ αναβάντι, προσέπεσε διάναβάσMSP προσπεσών δεE
Σαμούις) σουμούϊσ R σουμε σΜ σεμείασ 8 σεμεει, ει i. ras. 3 litt. ex

ιασ ut uid. P σεμεεισ E semei Lat 21 έσπευσε) έσπούδασε MSP δε MSP
αβεσσαίου P abessa Lat 24 δεR πρός) εισ MSP παύσεσθ’) παύ

σασθαι. Ο παύεσθε ex παύεσθαι corr, R παύεσθ’M cessalis Lat σαρουία ΜΟ
σαρουίδα R. Sarbiae Lat
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264

265

104
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δες; μή κινήσητε πάλιν ήμύν καινάς επί τας πρώτας ταραχάς και
266 στάσεις, ού γάρ άγνοείν υμάς προσήκει, ότι σήμερον άρχομαι τής
βασιλείας, διό πάσιν άφιέναι τάς κολάσεις τους άσεβήσασιν όμνυμι
και μηδενιτών άμαρτόντων επεξελθείν σύιτε, είπε, ο Σαμούι,
θάρρει και δείσης μηδέν ώς τεθνηξόμενος" ό δε προσκυνήσας
αυτόν προηγεν.

267 3. Απήντησε δ’ αυτώ και δ Σαούλου υιωνός Μέμφίβοσθος
βυπαράν τε τήν έσθήτα περικείμενος και την κόμην βαθείαν και
κατημελημένην έχων μετά γάρ τήν Δαυίδου φυγήν ούτε άπεκεί
ρατο λυπούμενος ούτ’ εκάθηρετήν εσθήτα κατακρίνας αυτού συμ
φοράν ταύτην έπι τή τού βασιλέως μεταβολή - διεβέβλητο δε και

268 υπό τού επιτρόπου Σιβά προς αυτόν αδίκως. άσπασαμένου δε
αυτού και προσκυνήσαντος ήρξατο πυνθάνεσθαι, τί δήποτ' ού συν
εξήλθεν αυτώ και κοινωνός ήν της φυγής ο δ’ αδίκημα τούτ' έλε
γεν είναι Σιβά κελευσθείς γάρ παρασκευάσαι τά πρός την έξοδον
ουκ έφρόντισεν, άλλ’ ώσπερ άνδραπόδoυ τινός ούτως παρήκουσεν,

269 ειμέντοιγε τάς βάσεις είχον έρρωμένας, ούκ άν άπελείφθην σου
χρήσθαι πρός τήν φυγήν ταύτας δυνάμενος, ού τούτο δε μόνον
ήδίκησέ μου την πρός σέ, δέσποτα, ευσέβειαν, άλλά και προσδιέ
βαλε και κατεψεύσατο κακουργών, άλλ’ οίδα γάρ, ότι τούτων ουδέν
ή σή διάνοια προσεται δικαία τεούσα και την αλήθειαν ενισχύειν

270 βουλομένη και το θείον άγαπώσα" μείζονα γάρ κινδυνεύσας παθεΐν
υπό τού πάππου τούμού και της όλης ήμών γενεάς όφελούσης εις
έκεινα άπολωλένα, σύ τεμέτριος και χρηστός έγένου τότε μάλιστα

$ 265 = 2 Reg XIX22.

ROMSPELatZonaras II p. 136.
1 κινήσητε κινήσητίM κενάσRO ταραχασO 4 μηδενι] μηδένα

MSP άμαρτώντων Μ αμαρτανόντων SP Σαμούι) σουμού Β σουμεία M
σεμεία P σουεμεία S σεμεει E Semet Lat 7 κα

ι

δ
ε MSP Μέμφίβοσθος)

ιέβοσθοσ Β αμφίβοσθοσΜ μεμφιβοσθήσE memphiuos Lat, cf
.
§ 296 8 την

om. Ε *κόμην, η i. ras. mai. P. *βαθείαν, i. spat. uacuo 5 litt man. rec. Μ

* και (post βαθείαν) om. Ο 9 ούτ’SPE εκείρατο Ε 10 * ούτ’ εκά
θηρε την εσθήται ούτε καθήρε την εσθήτα MSP mec uesten deposuerat suam
Lat αυτού αυτού RMSP" αυτού την O 1

2 υπό από SP επιτρόπου, επι
τρό i ras. 4 litt. Η φuer suus Lat δ

’ MSP 1
3

δήποτε Ε *ού, ο ex εο

corr. R 14 δε Ε 1
5

*παρασκευάσαι παρασκευάσασθαι Μ 1
6

ώσπερ)

ώσπερ άν Β 20 “κατεψεύσατο) διεψεύσατο Μ γάρ on. RO 2
1 ή σή

διάνοια ή διάνοια ή σήM ενισχύειν βουλομένη ή
ν

ισχύειν τ
ε

βούλεται MSP
Lat 22 και ώσΡ ώσ. και 8 23 τού έμού RO εις εκείνα pro ilis sceler
bus Lat 24 απωλωλένα Β σ

ύ

τε) σ
ύ MSP σύγε coni. έγένου) γενού M

τότε μάλιστα πάντων οι αμοι φταρρίμμun est Lat
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πάντων εκείνων λήθην ποιησάμενος, ότ’ εξουσίαν τής υπέρ αυτών

τιμωρίας είχεν ή μνήμη, φίλον δε σόν έκρινας έμε και επί της
τραπέζης είχες όσημέραι, και ουδέν άπέλειπον τών συγγενών του
μάλιστα τιμωμένου" ταύτ’ ειπόντος ούτε τον Μέμφίβοσθονέγνω
κολάζειν ούθ’ ώς καταψευσαμένου του Σιβά προς αυτόν καταδι
κάζειν, άλλ’ υπέρ μεν τού Τμή μετά] Σιβά ελθείν εκείνω πάντα
χαρίσασθαι φήσας αυτώ συγγνώσκειν υπέσχετο τά ήμιση τής ού
σίας αυτώ κελεύσας άποδοθήνα. δ δε Μέμφίβοσθος ,πάντ’ εχέτω
μέν, είπε, Σιβάς, έμοί δ’ άπόχρητό σε τήν βασιλείαν άπολαβείν"
4. Βεέρζελον δε τόν Γαλαδίτην άνδρα μέγαν και καλόν και

πολλά παρεσχημένον εν ταις Παρεμβολαΐς αυτώ Δαυίδης προπέμ
ψαντα μέχρι τού Ιορδάνου παρεκάλει συνελθείν έως τών Ιεροσο
λύμων, γηροκομήσειν γάρ αυτόν εν πάση τιμή και ως πατρός επι
μεληθήσεσθαι και προνοήσειν επηγγέλλετο. δ δε πόθω τών οίκοι
παρητείτο την μετ' αυτού διατριβήν και το γήρας λέγων τοιούτον
αυτώ τυγχάνειν, ώστε μή άπολαύειν τών ήδέων εις όγδοήκοντα
έτη προβεβηκότος, άλλ’ ώστε καταλύσεως ήδη και ταφής προνοεΐν,

έπι ταύτην ήξίου βουλόμενον αυτώ χαρίζεσθαι τά κατ’ επιθυμίαν
αυτόν άπολύσαι ούτε γάρ τροφής ούτε ποτού συνιέναι διά τον
χρόνον, άποκεκλείσθαι δ’ αυτώ και τάς άκοάς ήδη προς αυλών

§ 270 = 2 Reg. ΧΙΧ 28.

ROMSPELatZonaras II p. 136.
3 είχες είχ' Ρ ώσημέραι M" απέλιπον (ι ex η corr. 8) ROSP"

4 ταύτα Ε μεμφιβοσθού (genet) Enemphiuos Lat 5 καταψευσαμένου, κατα
s. m. 1 Η καταψευσάμενον MSP τόν σεβάM τόν σεβάν SP πρόσ' αυτόν om.
MSPLat καταδικάζειν δικάζειν Μ 6 αλλ’-8 αποδοθήνα) κ

α
ι

ο
ι

ομη omnia
tan domasset sibae, quod oun illo memphibos regi non occurrisset, et uemian
memphibos dedit et medietatem substantiae reddi praecepti Lat μή μετά
μετά (i. Pas. ut uid) B, om. ΟΜ Σιβά] σιβαν Μ σιβά πρόσ αυτόν SP

7 χαρίσασθαι) χαρισάμενοσ Μ αυτών αυτώ δεMSP τ
ά ήμιση η exυ corr.

Rτά ήμισε. Ο spatium uacuum 6 litt. M το ήμισυ E 8 αυτού E κελεύ
σειν RO έκέλευσε E memphiuos Lat πάντα – 9 Σιβάς ομηρία inquit o reα
sibas habeat Lat 9 μεν οm. P Σιβάς) σεβάσSP ό σίβασM 1

0 Βεέρ
ζελον) βέρζελον E

.

Bargellon Lat Βερζελαΐον Hudson Γαλαδίτην γαλααδίτην
BMSPE galaditan Lat 11 Δαυίδης) coni. δαυίδη RO δαυίδηντε MSP et regen
Lat; restitui exΕ, in qua u. 12 παρεκάλει δαυίδησ συνελθεΐν 1

2 έως τών

Ιεροσολύμων) εισ ιεροσόλυμα Ε 1
3 *γηρωκομίσειν Ο πατρός) πατήρ ΒΟ

πατέρα Ε * επιμεληθήσεσθαι) επιμελείσθαι Μ 14 έπηγγέλετο RO 1
5 τοι

ούτον) ROLat ο
ύ

τοιούτον MSP 1
6

ώστε–ήδέων μ
t an in rebussuautous

delectari non posset Lat μή om. MSP απολάβειν RO 1
8 έπι ταύτην,

έπειτ’ αυτόν RO 19 αυτόν om. MSP απολύσαι απολαύσα Μ συνιέναι
συνιεμαι R 20 αποκλείσθαι. Ο
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276
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ήχους και μέλη τών άλλων οργάνων, όσα παρά βασιλεύσι τέρπει
τους συνδαιτωμένους, ούτως δε λιπαρώς δεομένου, κα

ι

σ
ε μέν, είπε,

άπολύω, τόν δ
’

υιόν Αχίμανoν άφες μοι" πάντων γάρ αυτώ μετα
δώσω τών άγαθών" και Βεέρζελος μεν καταλιπών τόν υιόν και
προσκυνήσας τον βασιλέα και πάντων έπευξάμενος αυτώ τέλος ώ

ν

έχει κατά ψυχήν οίκαδ’ υπέστρεψε παραγίνεται δ
'

εις Γάλγαλα
Δαυίδης τού λαού παντός ήδη το ήμισυ περί αυτόν έχων και την
Ιούδα φυλήν.

5
.

Αφικνούνται δ
'

εις Γάλγαλα προς αυτόν οι πάσης φυλής
πρώτοι μετά πολλού πλήθους και την Ιούδα φυλήν κατεμέμφοντο
λάθρα προς αυτόν έλθούσαν, ώς δεν δμού πάντας μια γνώμη
ποιεσθαι την απάντησιν, ο

ι δ
’

άρχοντες τής Ιούδα φυλής μ
ή

δυσχεραίνειν αυτούς ήξίουν προληφθέντας και γάρ συγγενείς όντες
αυτού και διά τούτο μάλλον προνοούμενοι και στέργοντες φθάσαι,

ο
ύ μέντοιγε διά τό προελθείν δώρα λαβείν αυτούς, ν' έχωσιν έπι

τούτω δυσφορείν ύστεροι προς αυτόν έλθόντες. ταύτα τών τής
Ιούδα φυλής ήγεμόνων ειπόντων οι τών άλλων άρχοντες οϋχ ήσύ
χασαν, άλλ’ ,ήμες μέν, έφασαν, ώ άδελφοι, θαυμάζομεν υμάς αυ
τών άποκαλούντας μόνων συγγενή τόν βασιλέα όγάρ τήν άπάντων
εξουσίαν παρά τού θεού λαβών πάντων ήμών είναι συγγενής κρί
νεται, και διά τούθ’ ό μεν λαός ένδεκα μοίρας έχει, μίαν δ

’ ύμείς,

και πρεσβύτεροι έσμέν, και ουκ έποιήσατε δίκαια λεληθότως έλθόν
τες πρός τόν βασιλέα."

6
.

Τοιαύτα τών ήγεμόνων προς άλλήλους διαλεχθέντων άνήρ
τις πονηρός και στάσει, χαίρων, όνομα Σαβαίος υιός δ

ε
Bοχορίου

τής Βενιαμίτιδος φυλής, στάς έν μέσω πρός τό πλήθος μέγα βοή
σας είπεν ,ούτ έχει τις ήμών παρά Δαυίδου μοίρας ούτε κλήρον

§ 274 = 2 Reg. XIX 35.

ROMSPELatZonaras II p. 136.

3 δε MSP αχίμανον υιόν tr. M αχάμανoν E achimam Lat 4 Βε
έρζελος) βεέρζελλοσM benzella (corr, in berezel) Lat (Ambros) 6 οίκαδε SME
οίκαδε Ρ υπέστρεψε έπέστρεψεν SP επανέστρεψε E 7 αυτόν codd.

9 πάσης φυλής τήσ χώρασ ΜSPE prοuincide Lat 1
0

μετά πολλήσ πληθύοσ

MSPE κατεμέμφετο M κατεμέμφοντο Ε 1
1 μιά εν μιά SP 12 ποιή

σασθαι MSP ύπάντησιν MSP Ιούδα om. Ε 1
7

ουχί ούκ ROM 1
9 άπο

καλούντεσ RO αποκαλούντα Μ μόνον. Ο τόν βασιλέα την βασιλείαν Ο
'

όγάρι ού γάρ Ε 2
1 τούθ’ ό
)

τούτ’ ό Μ ό μεν λαός ό μεν λαόσ' άπασ
MSP populus equiden noster Lat 2
2

λεληθότως κρύφα και λεληθότωσ
MSP occulte e
t latemier Lat 25 *Σαβαίος) Sabech Lat δε om, MSP

Bοχορίου beddadi Lat 2
7

ήμών) Ε ύμών codd. nostrum Lat δαυίδη E

μοιραν Ε

5

10

20
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παρά τω Ιεσσαίου παιδί και μετά τους λόγους σαλπίσας κέρατε
σημαίνει πόλεμον πρός τόν βασιλέα, και πάντες ήκολούθησαν εκείνω
Δαυίδην καταλιπόντες" μόνη δ’ αυτώ παρέμεινεν ή Ιούδα φυλή
και κατέστησεν αυτόν εις τό εν Ιεροσολύμος βασίλειον καί τάς

5 μεν παλλακάς, ας δ υιός αυτού συνήλθεν Αψάλωμος, εις άλλην

10

15

μετήγαγεν οικίαν πάντα προστάξας αυταίς χορηγείν τά επιτήδεια
τούς επιμελομένους, αυτός δ’ ουκέτ’ έπλησίαζεν αυταίς, άποδεί
κνυσι δε και τον Αμασάν στρατηγών και τήν τάξιν αυτώ έφ' ής
Ιώαβος ήν δίδωσιν έκέλευσέτε στρατιάν όσην δύναται συναγαγόντ'
εκ τής Ιούδα φυλής μεθ’ ήμέρας τρεις ώς αυτόν έλθεϊν, να παρα
δούς αυτώ πάσαν τήν δύναμιν έκπέμψη πολεμήσοντα τον υιόν του
Bοχορίου, εξελθόντος δε τού Αμασά και περί τήν άθροισιν τής
στρατιάς βραδύνοντος, ώς ουκ επανήει τή τρίτη τών ήμερών όβασι
λεύς πρός τόν Ιώαβον έλεγεν ούκ είναι σύμφoρoν άνοχήν τώ. Σα
βαίω διδόναι, μη γενόμενος έν πλείονι παρασκευή μειζόνων κακών
και πραγμάτων αίτιος, ή Αψάλωμος αυτούς κατέστη, γένηται μη
περίμενε τοίνυν μηδένα, αλλά τήν ούσαν παραλαβών δύναμιν και
τούς εξακοσίους μετά Αβεσσαίου τού άδελφού σου δίωκε τόν πολέ
μον. και όπου ποτ’ άν αυτόν καταλάβης όντα πειράθητι συμ
βαλείν σπούδασον δ’ αυτόν φθάσαι, μήπόλεις όχυράς καταλαβό
μενος αγώνας ήμύν και πολλούς ιδρώτας παρασκευάση."
7. Ιώαβος δ’ ουκέτι μέλλειν έκρινεν, άλλά τόν τε άδελφόν

και τούς εξακοσίους παραλαβών και όση λοιπή δύναμις ήν έν τους

Ιεροσολύμος έπεσθαι κελεύσας έξώρμησεν έπι τόν Σαβαίον ήδη

§ 278 = 2 Reg. ΧΧ 1.

ROMSPELatZonaras II p. 136 sq.
1 Ιεσσαίου μεσαίου E. csse Lat 4 κατέστησαν E 5 αβεσάλωμοσΜ

αβεσσάλωμοσSP αύessalon Lat 6 χορηγείν, γ i. Pas. P 7 έπιμελουμένουσ
SP ουκέτ’ ουκ Μουκέτι Ρ 8 Αμασάνι αβασάν Ο αμεσσάν (-σάν SP) MSP
άμεσάν Ε anessam Lat 9 τε) δε ΒΟ τόση OM συναγαγόντα MSPE

10 κα
ι

μετά MSP ώς πρόσ ROE 1
1 έκπέμψη] έκπέμπει. Ο πέμψη Ε

τόν υιόν τού Bοχορίου) τώ σαβαίω Ε τού om. MSP 12 Bοχορίου) θcd

dadi Lat Aμασά) αμεία Μ αμεσσάSP αμεσά E anessa Lat 14 σύμφoρον)
συμφορών ROσυμφέρον Ε

.

*Σαβαίφlsabech Lat 1
6 ή ήRO αβεσάλωμοσΜ

αβεσσάλωμοσSP αύessalon Lat κατέστη κατέστησε OM 1
7

μηδένα) έτι

μηδέν MSP 1
8

αβεσαίου RE αθcssa Lat τον πόλεμον Ο 1
9 όπου

όπο. Ο 20 αυτόν αύτόσ RO 21 αγώνας, supra ώνασs, ονίαν m
.

rec. Ο

ιδρώτας) αγώνασ Ο 2
2 μέλειν 8"P" τεί τότε. Ο 2
3 παραλαβών

παρέλαβε M λοιπόν. Ο 2
4

“εξόρμησεν Ο'Μ *Σαβαίον σουβάν SP
σουβάν Μ sabech Lat
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284

285

286

287

δ’ έν Γαβαών, κώμη δ’ έστιν αύτη σταδίους απέχουσα τεσσα
ράκοντα των Ιεροσολύμων, γεγενημένος πολλήν Αμασά δύναμιν
άγαγόντος απήντησεν αυτώ διεζωσμένος μάχαιραν και θώρακα
ένδεδυμένος δ Ιώαβος, προσιόντος δε άσπάσασθαι τού Αμασά
φιλοτεχνεί τήν μάχαιραν αυτομάτως εκ της θήκης εκπεσεΐν, βα
στάσας δ’ αυτήν άπό τής γής και τή έτέρα τον Αμασάν εγγύς
γενόμενον ώς καταφιλήσων τούγενείου λαβόμενος ού προΐδόμενον
εις την γαστέρα πλήξας άπέκτεινεν, άσεβές έργον διαπραξάμενος
και παντελώς άνόσιον, άγαθόν νεανίαν και συγγενή και μηδέν άδι
κήσαντα ζηλοτυπήσας τής στρατηγίας και της παρά τω βασιλεί
προς αυτόν ισοτιμίας, διά ταύτην γάρ τήν αιτίαν καί τόν Αβε
νήρον εφόνευσεν, άλλ’ εκείνο μεν αυτού το παρανόμημα πρόφασις
ευπρεπής συγγνωστόν έδόκει ποιείν, ό άδελφός Ασάηλος έκδεδική
σθαι νομιζόμενος, τού δ’ Αμασά φόνου ουδέν τοιούτον έσχε παρα
κάλυμμα. άποκτείνας δε τόν συστράτηγον έδίωκε τόν Σαβαίον κατα
λιπών ένα πρός τώ νεκρώ βοάν έντελάμενος πρός τήν στρατιάν,

ότι τέθνηκεν Αμασάς δικαίως και μετ’ αιτίας κολαζούσης, ει δε
φρονείτε τά του βασιλέως, έπεσθε τώ στρατηγώ αυτού Ιωάβω και
Αβεσσαίωτώ τούτου άδελφώ" κειμένου δε τού σώματος έπι τής
δδού και παντός του πλήθους επ' αυτώ συρρέοντος και οιον όχλος

§ 283 = 2 Reg. ΧΧ 8.

ROMSPELatZonaras II p. 137.
1 * δε MSP Γαβαών) ΒΟ"MSP γαβαών ήν Οργαβαώ. Ε ραδαο Lat

2 πολλήν – 4 Αμασά) Moccurrit et anessa non multo adhuo eωereitu comηre
φαίο. ioaύ αμtem adeinctus gladio et lorica uestitus uenientem ad se anessa

μt salutarei eum Lat Aμασάι άμεσσάMSP Lat αβεσσάΡί άμεσα Ε άγον

10

15

20

τοσE 3 διεζωσμένος διεζωσμένοσ δε Ε περιζωσάμενοσ δε MSP περιέζωστο
Zon 4 ε.

δ

om. MSP δ
ε om. ΜSPE *τού, τον Μ Αμασά) αμεσσά

SP άμεσσά Μάμεσά Ε αnessa Lat 5 φιλοτεχνεί φιλοτέχνωσMSP, om. Ε

έκπεσεΐν) εποίησεν εκπεσεΐν MSPE e
t fort. Zon 6 αμεσσάν MSP

anessa Lat αμεσάν Ε 7 * καταφιλήσων. Ο προΐδόμενον Bekker προει
χτείνεν

δόμενον codd. 8 *απέκτεινεν απέθανεν R απέθανεν 8 m
.

rec. Ο ασεβές
αβεσσάM 9 νεανία Β 1

0 στρατηγίας στρατιάς RO 1
1 διά ταύτην δι'

αυτήν RO γάρ om. Ο άβεννήρον Ο αβένηρον Μ αβέννηρον SP αύenner
Lat 1

3 ασσάηλοσSP έκδεδικείσθαι ROM 1
4

αμεσσάMSPLat παρα
κάλυμα Ρ" 1

5 συστράτηγον στρατηγόν OM pari duce Lat *Σαβαίον)
σαβαίαν Μ σαβέαν SP Sabech Lat καταλειπών M 1

7 τέθνηκεν τέθνηκε

μεν MSP Aμασάς) άμεσσάσMSP αθcssa Lat 1
8

αυτού τώ στρατηγώ tr
.

MSP 1
9 Αβεσσαίφ αβεσαίω Β
ί

αβεσσάMP" άμεσσάSP αθcssa Lat

2
0 και παντός– 153,1 φύλαξ (cum-) et omnis populus super eum confueret et

cum για dam defunctt misericordia miraretur e
t

toab sequt tardarent, tolens
earinde cadaber illus custos eius Lat συρρυέντοσP οΐα MSP
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φιλεί έθαύμαζον ήλέουν προϊστάμενοι βαστάσας δ’ εκείθεν ό φύ
λαξ και κομίσας εις το χωρίον άπωτάτω τής οδού τίθησιν αυτόθι
και καλύπτει ιματίω. τούτου γενομένου πάς ό λαός ήκολούθησε
τώ Ιωάβω, διώξαντι δ’ αυτώ διά πάσης τής Ισραηλιτών χώρας
τον Σαβαιον δηλοί τις έν όχυρά πόλει τυγχάνειν Αβελωχέα λεγο
μένη παραγενόμενος δ’ εκεί και τη στρατιά περικαθίσας την
πόλιν και χαράκωμα περί αυτήν πηξάμενος ύπορύσσειν έκέλευσε
τους στρατιώτας τά τείχη και καταβάλλειν αυτά, μή δεξαμένων
γάρ αυτόν τών εν τη πόλει χαλεπώς προς αυτούς διετέθη.
8. Γύναιον δέ τι σώφρον και συνετόν έν έσχάτοις ήδη την

πατρίδα κειμένην θεασάμενον άναβαν επί τό τείχος προσκαλείται
διά τών οπλιτών τόν Ιώαβον, προσελθόντος δ’ ήρξατο λέγειν, ώς
δ θεός τούς βασιλείς και τους στρατηγούς άποδείξειεν, να τούς
πολεμίους τους Εβραίων έξαρώσι και παρέχωσιν αυτούς ειρήνην
άπ’ αυτών, σύ δε σπουδάζεις μητρόπολιν Ισραηλιτών καταβαλεϊν
και πορθήσαι μηδέν έξαμαρτούσαν" δ δε λεων μεν εύχεται τον
θεόν αυτώ διαμένειν, αυτός δ’ ούτως έχειν είπεν, ώς μηδένα τού
λαού φονεύσαι, ουχ ότι πόλιν έξελεϊν βούλεσθαι τηλεκαύτην, λαβών
μέντοι παρ’ αυτών τον άντάραντα τώ βασιλε πρός τιμωρίαν Σα
βαιον υιόν δε Bοχορίου παύσεσθαι της πολιορκίας και την στρα
τιάν άπάξειν. ώς δ’ ήκουσεν ή γυνή τά παρά τού Ιωάβου μικρόν
επισχεν δεηθείσα, τήν γάρ κεφαλήν ευθέως αυτώ διφήσεσθαι την
τού πολεμίου, καταβαίνει πρός τούς πολίτας και αβούλεσθ’, ειπούσα,

κακοί κακώς άπολέσθαι μετά τέκνων και γυναικών υπέρ άνθρώπου

§ 287 = 2 Reg. ΧΧ 12.

ROMSPELatZonaras II p. 137.
1 ήλέουν πλέον MSP προϊστάμενοι προσιστάμενοι SP ιστάμενοι Μ
δ’ εκείθεν) εκείθεν MSP 2 αποτάτω. Ρε 3 ήκολούθει Ε 4 Ισραη

λιτών) ισραηλίτιδοσMP 5 τόν σαβαίον, όν σαβ i. Pas. Ε τόν σαβαίαν Μ
τον σαβέαν SP sabech Lat τυγχάνειν) τυγχάνειν αυτών MSPE Αβελωχέα
αβελωχαία Βαβέλμαχέα (έ in αί corr.P) MSPLat αβελμακά Ε λεγομένην Ε
6 περικαθήσασ Ο 7 χαράκωμα, χάρακα Ε περί παρ’ Ε ύπορ

ρύσσειν Ο 8 καταβαλείν ΒΟ 9 τών on. RO διετέθη διατεθείη MSP
10 εν εσχάτοις) έπεσχάτοισP έπ’ εσχάτασΜ έσχάταισ RO 11 τείχοσ,

σ ex ν corr. R 12 *τόν on. RO 14 τούς τών Ο έξαίρωσε RO εξάρωσε
MSP 15 απ' αυτών απάντων MSP συ δε σπουδάζεις τί δή σπεύδεισE

16 λεω ROMS ιλεως. Οι 19 *Σαβαίον) σουβάν MSP sabech Lat
20 δε τού P Bοχορίου) χοβορίου SP badadi Lat παύσεσθαι Dindorf παύ
σασθαι (παύσασθε Ο*) codd. Ε την στρατιάν, τον στρατόν. Ο 21 απάξειν,
άex corr.S δε SP τα on. ROM 22 την τού) τούΜ 23 βούλεσθε (ε
finale i. ras. 2 litt. 8) ROSP 24 μετά τέκνων απολέσθαι tr. MSP
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πονηρού και μηδέ τίς έστι γνωριζομένου και τούτον έχειν άντι
Δαυίδου τού τοσαύτ’ ευεργετήσαντος υμάς βασιλέα και προς δύ
ναμιν τοσαύτην και τηλεκαύτην άνταίρειν μίαν πόλιν;" πείθει τήν
κεφαλήν άπoτεμόντας τού Σαβαίου βίψαι ταύτην εις το τού Ιωά
βου στράτευμα, τούτου γενομένου σημήνας ανακλητικών δ τού βασι
λέως στρατηγός έλυσε την πολιορκίαν και παραγενόμενος εις Ιερο
σόλυμα παντός άποδείκνυται πάλιν τού λαού στρατηγός, καθίστησε
δε και Βαναίον ό βασιλεύς έπι των σωματοφυλάκων και τών έξα
κοσίων, Αδώραμον δ’ εποίησεν επί τών φόρων και Ιωσάφατον
υιόν Αχίλου επί τών υπομνημάτων, Σουσάν δε γραμματέα, Σάδω
κον δε και Αβιάθαρον άπέφηνεν ιερείς,

ΧΠ. 1. Μετά δ’ ταύτα τής χώρας λιμώ φθειρομένης ικέτευε
Δαυίδης τόν θεόν έλεήσαι τόν λαόν και την αιτίαν αυτώ και την
ίασιν φανεράν ποιήσαι τής νόσου, τών δε προφητών ειπόντων
βούλεσθαι τόν θεόν έκδικίας τυχεϊν τούς Γαβαωνίτας, ούς Σαούλος
δ βασιλεύς άποκτείνας ήσόβησεν εξαπατήσας και τους όρκους αυτούς,

ούς δ στρατηγός Ιησούς ώμοσε και ή γερουσία, μή φυλάξας, εάν
τοίνυν δίκην ήν αυτοί θέλουσιν οι Γαβαωνιται λαβείν υπέρ τών
άνηρημένων ταύτην αυτους παράσχη, διαλλαγήσεσθαι και τον όχλον
απαλλάξειν των κακών επηγγέλλετο ώς oύν ταύτα παρά των προ
φητών έμαθεν έπιζητεΐν τόν θεόν, μεταπέμπεται τούς Γαβαωνίτας
και τίνος βούλονται τυχεΐν έπηρώτα τών δ’ εκ τού γένους του
Σαούλου παραλαβείν επτά παϊδας άξιωσάντων πρός τιμωρίαν, δ
βασιλεύς άναζητήσας παρέδωκεν αυτούς Ιεβόσθου φεισάμενος του
Ιωνάθου παιδός, παραλαβόντες δ’ οι Γαβαωνίται τους άνδρας ώς
έβούλοντο έκόλασαν, ήρξατο δ’ ύειν παραχρήμα δ θεός και την

§ 291 = 2 Reg. XX 22.

ROMSPELatZonaras II p. 137sg.
1 τις μηde Lat έστι, έσ corr. 1 Η γνωριζομένου, γνωρίμου MSP

2 τού om. M τοσαύτα RSP ήμάσOP βασιλέωσ MSP 4 * αποτε
μόντας αποτεμεϊν Ο τού om. Ε. *Σαβαίου) σουβά MSP sabech Lat
τού om. ΜΕ 5 στράτευμα, στρατόπεδον ΕZon *σημήνας] σημάνασ ΜSP
8 Βαναϊονι βαναύαν Μ βανέαν SP banean Lat βασιλεύσ, β ex στρ

corr. R 9 Αδώραμον) άωραμονΜαδόραμον SP adoran Lat Ιωσάφα
τον υιόν Αχίλου) ιωσαφά τόν υιόν αχίλου RO σαφάτην και αχλαον MSP
saphaath et achilan Lat 10 ύπομνημάτων υπομνηματογράφων MSPLat
Σουσάν, σουβάν SP Σισάν supra § 110 σάδοκον Ρς 11 αβαθάρην MSP
απέφηινεν Ρά 12 κέτευσε MSProραμti Lat 17 εάν είBO 20 επηγγέ

λετο Β έπηγγείλετο O 22 τού Σαούλου σαούλου Ε 24 Ιεβόσθου) ιεβοσθούE
ιεβοσθεZon (cod. Α) memphiuos Lat μεμφιβόσθου ed. princ. cf
.
§ 267 *φησά
μενοσ R 25 ώς] ουσ ROE ημos Lat 26 ευνειν. Ο

10

15
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γήν πρός γονήν καρπών άνακαλείν άπολύσας τού πρότερον αχμού"
και πάλιν ευθήνησεν ή τών Εβραίων χώρα,
Στρατεύεται δε μετ' ου πολύν χρόνον ό βασιλεύς έπι Παλαι

στίνους, και συνάψας μάχην αυτούς και τρεψάμενος έμονώθη διώκων
και γενόμενος έκλυτος ώφθη υπό τινος τών πολεμίων Ακμονος
μέντούνομα Aράφου δε παιδός ούτος ήν μεν και απόγονος τών
Γιγάντων, έχων δε και ξυστόν, ού τήν λαβήν συνέλκειν σταθμών
σίκλους τριακοσίους, και θώρακα άλυσιδωτών και βομφαίαν ώρμησεν
επιστραφείς ώς άπoκτενών τόν τών πολεμίων βασιλέα" παρείτο

γάρ υπό τού κόπου, επιφανείς δ’ εξαίφνης Αβεσσαίος ό Ιωάβου
άδελφός τόν βασιλέα μεν υπερήσπισε περιβάς κείμενον, άπέκτεινε
δε τόν πολέμιον, ήνεγκε δ’ έπι τώ, παρ’ όλίγον κινδυνεύσαι τόν
βασιλέα χαλεπώς το πλήθος και οι ήγεμόνες ώρκωσαν αυτόν μη
κέτι εις μάχην άπαντήσαι συν αυτούς, μή δι’ άνδρείαν και προ
θυμίαν παθών τι τών δεινών στερήση τόν λαόν τών δι’ αυτόν
άγαθών, όσατε ήδη παρέσχηκε και όσων έτι μεθέξουσι πολύν βιώ
σαντος χρόνον,

2. Συνελθόντων δε των Παλαιστίνων εις Γάζαρα πόλιν άκού
σας δ βασιλεύς έπεμψεν έπ’ αυτούς στρατιάν, ήρίστευσε δε τότε
και σφόδρ' ηυδοκίμησε Σαβρήχης δ Χετταίος εις τών περί Δαυί
δην άνδρειοτάτων άπέκτεινε γάρ πολλούς τών αιχούντων προγό
νους τους Γίγαντας και μέγα έπ’ άνδρεία φρονούντων, αίτιός τε
τής νίκης τους Εβραίος έγένετο και μετ' εκείνην την ήτταν πάλιν

§ 297 = 2 Reg. XXI 14.

ROMSPELatZonaras II p. 138. Michael Glycas II p. 335 sq.
1 προτέρου. Ο 2 ευθήνισεν Μ 3 μετ' ου πολύνl ed. princ. μετά

πολύν codd. non multo post Lat παλλαιστίνουσS 5 ύπό πρόσE άκ
μωνοσOSP achmon Lat 6 αναφh Lat παιδός πασ (scriptum man. rec.) Ο
7 oύ τήν λαβην συνέλκειν' ομίus pondus crat Lat ού ή λαβή συνελκεν

Coccei συνέλκειν) συνέβη έλκειν coni. 8 τριακοσίουσ σίκλουσ tr. MSP
άλυσειδωτόν MP* 9 αποστραφείσE αποκτενών) coni. perenpίurus Lat
αποκτείνων codd. 10 αβεσαιοσ REGlycas abessa Lat Ιωάβου ιάβου E

11 τόν μεν βασιλέα tr. Ε περιβάς) περιβα Βί παραβάσE 12 τώ] τό Μ
13 κα

ι

αυτόν αυτώ RO 14 εις) codd. Glycas πρόσE μη δι" μή δε δι’ MSP
μήδ’ Ο ανδριαν Ρς 1

5

στερήσει OM δι' om. RO αυτών ROM 1
6με

θέξουσιν OSP πολλήν R βιώσαντεσRO 1
8 “δε ούν SP Γάζαρα γάζα

ραν RMSPE γάζαν Ερασαν η Lat 1
9

*στρατείαν SP 20 σφόδρα RMSP
ευδοκίμησε MSP ηυδόκησε RO Σαβρήχης) β exμ corr. Ο σαβρήχεισ R σο
βάκχησSP σοβακχισ Μ αβάκχησE sabuch Lat Χετταίος cettheus Lat

2
1 άνδρειότατοσE αύχούντων) αύχαώντων RO 2
2

άνδρία P
ς

298

299

300

301

302
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επολέμησαν οι Παλαιστίνοι και στρατιάν έπ’ αυτούς Δαυίδου πέμ
ψαντος ήρίστευσεν Έφάν ό συγγενής αυτού, μονομαχήσας γάρ τώ
πάντων άνδρειοτάτω Παλαιστίνων απέκτεινεν αυτόν και τους άλλους

303 εις φυγήνέτρεψε, πολλοί τε αυτών άπέθανον μαχόμενοι, διαλ
πόντες δ’ όλίγον χρόνον έστρατοπεδεύσαντο προς τη πόλει των 5
όρων της Εβραίων χώρας ουκ άπωθεν, ήν δ’ αυτούς ανήρ το μεν
ύψος έξπηχών, δακτύλους δ’ έν έκατέρωτών βάσεων και των χει

304 ρών ένα περισσοτέρους είχε τών κατά φύσιν, έκτής ούν πεμφθεί
σης έπ’ αυτούς υπό Δαυίδου στρατιάς τούτω μονομαχήσας Ιωνάθης
δ Σουμά υιός άνεΐλέτε αυτόν και της όλης νίκης βοπή γενόμενος 10
δόξαν άριστείας άπηνέγκατο" και γάρ ούτος ό Παλαιστίνος ηύχει
τών Γιγάντων απόγονος είναι, μετά δε ταύτην την μάχην ουκέτι
τους Ισραηλίτας επολέμησαν

305 3. Απηλλαγμένος δ’ ήδη πολέμων ό Δαυίδης και κινδύνων
και βαθείας άπολαύων τό λοιπόν ειρήνης ώδάς εις τόν θεών και 15
ύμνους συνετάξατομέτρου ποικίλους τους μεν γαρ τριμέτρους, τους
δε πενταμέτρους εποίησεν. όργανά τε κατασκευάσας έδίδαξε πρός
αυτά τους Ληουίτας ύμνεϊν τόν θεόν κατάτε τήν τών καλουμένων

306 σαββάτων ήμέραν και κατά τάς άλλας εορτάς, ή δε τών οργάνων
έστίν ιδέα τοιαύτη τις τόν τρόπον ή μεν κινύρα δέκα χορδαίς 20
εξημμένη τύπτεται πλήκτρω, ή δε νάβλα δώδεκα φθόγγους έχουσα
τους δακτύλος κρούεται, κύμβαλά τε ήν πλατέα και μεγάλα χάλ
κεα, και περί μεν τούτων επί τοσούτον ήμιν, ώστε μήτελέως άγ
νοείν τήν τών προειρημένων οργάνων φύσιν, αρκείσθω λελέχθαι.

§ 302 = 2 Reg. XXI 19; S 305 = 1 Paral. XVI 7, XXV 1, 1 Reg. XXII 1.

ROMSPELatZonaras II p. 138. Michael Glycas II p. 336.
1 * στρατείαν SP 2 ήρίστευσε MSPE Έφάν] νεφάν MSPE ephan

Lat 3 Παλαιστίνων) παλαιστηνών Ε τών παλαιστίνων (-ηνών P -ινών Μ)
MSP 5 * δ' τε RO έστρατοπεδεύσαντο) έστρατεύσαντο RO έστρατοπέδευ
σαν MSP έστράτευσαν Ε. *τή τινι Coccei τή Γίττα Hudson Γίττη coni,

6 άποθεν ROPE αυτούς) αύτόσE 7 πήχεων Glycas έκατέρω) εκατέρω
s, m. 2 Ο έκατέρα EGlycas 8 έν) ένα Ο, om. Glycas 9 στρατείασ SAP

"μονομαχήσας μονομαχείΜ 10 Σουμά σαμάed. princ. sumae Lat
Σουμά υιός) Σουβαιος Glycas post υιός add. τού αδελφού αυτού υιόσP
idem in marg. man. 1 S 11 αριστίασΜ ούτος αυτοσ RO 14 δε SPE

15 *απολάβων R 16 * συνανετάξατο 8 ποικίλου E 17 τέδιδαξει

έδειξεM 18 λευίτασMSPE 20 ιδέα τοιαύτη τσέστι tr. SPE κιννύρα

ΟΜΕ οψntra et cψnψra Lat 21 ναύλα ΟΕZon φθόγγουσ, ό corr. m. 2

ex ε ut uid. P 23 τούτων, τούτο σΟ 24 αρκείσθω λελέχθα αρκούντωσ
λέλεκται MSP
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- - “ς Σ) ο --

4. Tώ δε βασίλει πάντες ήσαν οι περί αυτόν άνδρειοι τού
Σ D ν

των δ΄ οι διασημότατοι και λαμπροί τάς πράξεις όκτώ και τριά
κοντα, ών πέντε μόνων διηγήσομαι τά έργα, φανεράς γαρ και τάς- Σ D ν γ -- τ,

τών άλλων άρετάς άρκέσουσιν ούτοι ποιήσαι δυνατοί γάρ ήσαν
γ -- - --

ούτοι και χώραν υπάγεσθαι και μεγάλων εθνών κρατήσαι πρώτος
ν 3 ν. ο ν. Σ) ν ΟΛ ν D ν ν 9
μεν ούνΊσεβος υιός Αχεμαίου, ώς πολλάκις εις τήν παράταξιν έμ

-ν -- D ν ν -
πηδών τών πολεμίων ού πριν άνεπαύετο μαχόμενος πριν ένακο
ν Σ -- -- D D - ς Σ ν ο ν. ν
σίους αυτών καταβαλείν μετ' αυτόν ήν Ελεάζαρος υιός Δωδείου,

δς ήν μετά τού βασιλέως έν Ερασαμώ ούτός ποτε τών Ισραηλιτών
καταπλαγέντων τό πλήθος των Παλαιστίνων και φευγόντων μόνος
έμεινε και συμπεσών τους πολεμίοις άπέκτεινεν αυτών πολλούς,

ώς υπό τού αίματος προσκολληθήναι τήν βομφαίαν αυτού τή δεξιά
ν ν Ο ν Σ ν ς D 9 - ν

και τους Ισραηλίτας ιδόντας τετραμμένους υπ' αυτού τούς Παλαι
στίνους καταβάντας διώκειν και θαυμαστήν και διαβόητον τότε
νίκην άρασθαι, τού μεν Έλεαζάρου κτείνοντος επομένου δε τού
πλήθους και σκυλεύοντος τούς άνηρημένους, τρίτος δε ήν Ήλού
ν ς - ν οι ν τ D -- ν

μέν υιός Σαβαίας δε όνομα και ούτος έντους πρός Παλαιστίνους
αγώσιν εις τόπον Σιαγόνα λεγόμενον αυτών παραταξαμένων, ώς
Ο C -- μ ν ν Σ) C Ο

οι Εβραίοι πάλιν τήν δύναμιν φοβηθέντες ούχ ύπέμειναν, υπέστη
μόνος ώς στράτευμα και τάξις, και τους μεν αυτών κατέβαλε τους
D - ΙΟ

ό
ού
καρτερήσαντος

αυτού τήν ισχύ, και την βίαν άλ εις φυγήνΛ - Σ) -- --
άποστραφέντας έδίωκε. ταύτα μεν έργα χειρών και μάχης οι τρεις
Σ) ν D αν ν ν D C Λ, Ση -
επεδείξαντο, καθ' όν δε καιρόν έν Ιεροσολύμους όντος τού βασι
λέως επήλθεν ή τών Παλαιστίνων δύναμις πολεμήσα, Δαυίδης μεν
επί τήν άκρόπολιν άνήλθεν, ως προειρήκαμεν, πευσόμενος του θεού

§ 307 = 2 Reg. XXIII 7, 1 Paral. ΧΙ 11.

ROMSPELatZonaras II p. 139. Michael Glycas Πρ. 336.
1 κα

ι

αυτών R 2 δ
'
δ
’

άν RO δ
ε Ε * πράξεις τάξεισ Ο 3 μόνον RP

5 χώραν μrοuinoiam Lat χώρασSP 6 Ίσεβος) ίσσαιμοσMSP ίσαμοσE
iesebus Lat *Αχεμαίου αχεμμαίου MSP achimae Lat έμπΐδών R

7 ανεπαύσατο Ρ έννακοσίουσOMSPGlycas 8 καταβαλείν κατέβαλε MSP
*heleαgar Lat Δωδείου δωδείου Μ δωδίου ΡΕ dodi Lat 9 Ερασαμώ

ρασαμώ Β
ί άρασάμωM αρασαμώSP respha Lat 1
2

προσκολληθήναι κολλη
θήναι RO 1

4

καταβάντας καταβάντασ από τών βρέων P descendentes d
e

montibus Lat 1
6

άνηρημένους αναιρουμένουσMSP δ’SP Hλού ήλού post
λrasura u

t

uid. Ε λούSP λού MS” ήλου E (filius) heli Lat 1
7 Σαβαίας

σεβάσΜ κησαβαιοσ, κησα i. Tas. 2 litt. S κησαβαιοσ, η i ras. P σαβαιοσE
semeas Lat 1

8

σιαγώνα Β'Ο ώς on. RO 1
9

δύναμιν δύναμιν αυτών. Ο

eacroitum corum Lat ούχ υπέμειναν ουκ έμειναν MSP υπέστη υπέστη δ
ε

ΒΟ 2
0

τάξεισ RO κατέβαλεν 8
,

κατέβαλλεν 8
,

τούς) ούσS ώσΜ

2
1 δ
ε SP 22 έδιωξε MSP 24 ή τών – 25 ανήλθεν οm. P

307

308

309

310

311
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314

315

316

περί τού πολέμου, τής δε τών έχθρών παρεμβολής έντή κοιλάδι
κειμένης, ή μέχρι Βηθλεέμης πόλεως διατείνει σταδίους Ιεροσολύ
μων άπεχούσης είκοσιν, ό Δαυίδης τους εταίρος, καλόν ύδωρ, είπεν,

έχομεν έντή πατρίδα μου" και μάλιστα τό έντώ λάκκω τώ πρός
τή πύλη θαυμάζων, ει τις εξ αυτού πιειν αυτώ κομίσειε μάλλον
εθελήσειν ή ει πολλά χρήματα διδου, ταύτ’ άκούσαντες οι τρεις
άνδρες ούτοι παραχρήμα έκδραμόντες και διά μέσου τού τών πολεμίων

όρμήσαντες στρατοπέδου ήκον εις Βηθλεέμην, και τού ύδατος άρυ
σάμενοι πάλιν διά τής παρεμβολής υπέστρεψαν πρός τόν βασιλέα, ώς
τους Παλαιστίνους καταπλαγέντας αυτών το θράσος και την ευψυχίαν
ήρεμήσαι και μηδέν έπ' αυτούς τολμήσαι καταφρονήσαντας τής όλ
γότητος, κομισθέντος δε του ύδατος ουκ έπιενό βασιλεύς κινδύνω και
αίματι φήσας άνθρώπων αυτό κεκομίσθαι και διά τούτο μή προσή
κειν αυτώ πιειν, έσπευσε δε άπ’ αυτού τω θεώ και περί τής σωτηρίας
τών άνδρών ευχαρίστησεν αυτώ μετά τούτους ήν δ“Ιωάβου άδελφός
Αβεσσαίος και γάρούτος μια ημέρα των πολεμίων εξακοσίους άπέ
κτεινε πέμπτος Ναβαίος ο ιερεύς τώ γένει προκληθείς γάρ υπ'
άδελφών διασήμων έντή Μωαβίτιδα χώρα κατ' άρετήν έκράτησεν
αυτών και πάλιν αυτόν άνδρός Αιγυπτίου το γένος θαυμαστού το
μέγεθος προκαλεσαμένου, γυμνός ώπλισμένον τώ δόρατιτώ εκείνου
βαλών άπέκτεινε περιελόμενος γάρ αυτού τον άκοντα και ζώντα
έτι και μαχόμενον σκυλεύσας τους ιδίοις αυτόν όπλοις δεχρήσατο.
προσαριθμήσειε δε άν τις αυτού και τούτο ταις προειρημένας

§ 311 = 2 Reg. XXII 14, 1 Paral. ΧΠ 16.

ROMSPELat Zonaras II p. 139. Michael Glycas II p.336.
2 Βηθλεέμης πόλεως) βηθλεέμων πόλεωσSP πόλεωσβηθλεέμ Μ πόλεωσ

βιθλεέμησ Ο (αα) οιuitatem bethleen Lat βηθλεέμ Ε έδιατείνει κειμένη. Ο
3 είκοσι MS" ό) δ δε Μ ετέροισ R 4 και μάλιστα –6 δίδοί, οι φασαρμο
laudabat eam, για crat in puteo έμαία portan, mirabaturque si asset qui θα
eo pocuίum et praeberet, φuod magis optaret φuan sί φuis et magnum peou

miarum pondus offerret Lat; distinxit Holverda p. 64 4 *τό) τώ. Η “έν)

πρόσM *τώ πρός τό πρόσS 5 *πύλε. Ο θαυμάζειν Bekker έξ
αυτού) εκ τούτου Ε 6 έθελήσειν) έθελήσειν μάλλον άν χαρίσατό οι Ε
εθελήσων Bekker ή ει

)

είγM είE δεδοί δίδοι RO δεδοίη Μ
.

δολη SPE

8 βηθλέεμον SP βηθλεέμ MELat 1
0 *θράσος] θάρσοσ' et θράσοσZonarae

codd. *τήν om. P 1
1 και μηδέν – τολμήσαι on. RO όλιγώτητοσ Ο

1
2 κομισθέντοσS 1
3

“αυτώ Ο 14 αυτώ αυτό Ρ περί υπέρ Ε

1
5 ευχαριστήσασ Μ ευχαριστών Ε αυτών αυτώ και Ο δ om.Μ 1
6 άβε

σαοσ R αθcssa Lat 1
7

Ναβαίος) βαναύασM βανέας SPLat ό ιερεύς uid.
corruptum προσκληθείσOM 20 προσκαλεσαμένου MSP δόρατι) δόρατί

τεSP 2
1 βαλών λαβών MSP αυτού, αυτόν M 2
3

προσαριθμήσειε προσ
αριθμήσει RO προσαριθμήσαι MSP δ

’ MSP

10

15
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πράξεσινή ώς πρώτον αυτών κατ’ ευψυχίαν ή ώς όμοιον νίφον
τος γάρ τού θεού λέων εις τινα λάκκονόλισθών ένέπεσε" στενού δ’
όντος του στομίου δήλον ήν άφανες εσόμενον έμφραγέντος αυτού
τή χιόνι πόρονούν ουδένα βλέπων εξόδου και σωτηρίας έβρυχάτο.
τού δε θηρός άκούσας δ Ναβαίος, ώδευε γάρ τότε, και πρός τήν
βοήν έλθών, καταβάς εις το στόμιον πλήξας αυτόν μαχόμενον τώ
μετά χείρας ξύλω παραχρήμα άπέκτεινε και οι λοιποί δε τοιού
τοι τάς άρετάς υπήρχον

ΧΠ. 1. Ο δε βασιλεύς Δαυίδης βουλόμενος γνώvαι πόσα
μυριάδες εισι τού λαού, των Μωυσέος έντολών έκλαθόμενος, δς
προείπεν έάν έξαριθμηθή τό πλήθος υπέρ εκάστης κεφαλής αυτού
τώ θεώ τελεϊν ήμισικλον, προσέταξεν Ιωάβω τώ στρατηγώ πορευ
θέντι πάντα τον όχλον έξαριθμήσαι, τού δ’ ουκ άναγκαίον είναι
φήσαντος τούτο ποιείν ουκ έπείσθη, προσέταξε δε μηδέν μελλή
σαντα βαδίζειν έπι την έξαρίθμησιν τών Εβραίων. Ιώαβος δε τούς
άρχοντας των φυλών παραλαβών και γραμματείς, έπιών τήν τών
Ισραηλιτών χώραν και το πλήθος όσον έστι κατανοήσας υπέστρεψεν
εις Ιεροσόλυμα πρός τόν βασιλέα μετά μήνας έννέα και ήμέρας
είκοσι και τον αριθμόν άπέδωκε τώ βασιλεϊ τού λαού χωρίς τής
Βενιαμίτιδος φυλής έξαριθμήσαι γάρ αυτήν ούκ έφθασεν άλλ'

ουδε τήν Λευιτών φυλήν μετενόησε γάρ ό βασιλεύς ών ει
ς

τον

θεόν ήμαρτεν, ή
ν
δ
ε

τών άλλων Ισραηλιτών άριθμός ενενήκοντα
μυριάδες όπλα βαστάζειν και στρατεύεσθαι δυναμένων, ή δε Ιούδα
φυλή καθ' εαυτήν τεσσαράκοντα μυριάδες ήσαν

2
. Tών δε προφητών δηλωσάντων τώ Δαυίδη, ότι δι’ όργής

έστινό θεός αυτώ, ικετεύειν ήρξατο και παρακαλείν ευμενή γενέσθαι
και συγγνώσκειν ήμαρτηκότι, Γάδον δ

ε

τόν προφήτην έπεμψεν ό

$316=2Reg.ΧΧΙΙΙ 20,1Paral.XI22; $318=2Reg.XXIV 1
,
1 Paral.ΧΧΙ 1.

ROMSPELatZonaras II p. 139.

1 όμοιον άλλοΐον RO non dispar Lat νείφοντοσROP 2 θεού i.

spat. uacuo 3 litt. m
.

rec. Μ ένέπεσε έπεσε RO incidit Lat 3 δήλοσήν
αφανήσ έσόμενοσ MSP latebat absconsus neo apparebat Lat 4 εξόδουσ S*

5 Ναβαίος) βαναύασM βανέασ SPLat 6 καταβάς) και καταβάσ Ο

7 δ
ει δ
ε

τρεισ Μ δε λ΄ 8 δε τριάκοντα P numero triginία e
t tres Lat 9 βου

λόμενος βουληθείσ Ε 1
0 μωϋσέωσMSP μωσέωσE 1
1

“έξαριθμή RO

1
2 ετώ θεώiterauit R τελεϊν) coni. τελέσειν ΜSPE τελέσειεν [RO *ήμισι

κλον, ι i. Tas. R ήμισι σίκλον. Ο 1
3 * όχλον λαόν Ο 1
4 ποιείν ποιήσειν

λ

MSP μελήσαντα Ομελήσαντ MSP 1
5

δ
ει

om. Η s man rec. Ο 1
8 κενέα,

ν ex νν corr. R 1
9

έπέδωκε ROSP 2
1 ών om. MSP 22 ήμαρτεν) άμαρ

των MSP *ένενήκοτα R έννενήκοντα M 23 όπλα om. Μ 26 αυτώ ό

θεόσ tr. MP γίνεσθαι MSP
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322

323

324

325

326

θεός προς αυτόν τρεις αιρέσεις κομίζοντα, όπως εκλέξητα τούτων
ήνάν δοκιμάση πότερον θέλει λιμόν γενέσθαι κατά την χώραν επί
έτη επτά, ή τρείς μήνας πολεμήσας υπό τών εχθρών ήττηθήναι,
ή λοιμόν ένσκήψαι και νόσον επί τρεις ημέρας τους Εβραίος, ο
δ' εις άμήχανον εκλογήν μεγάλων κακών εμπεσών έλυπείτο και
σφόδρ’ ήν συγκεχυμένος, του δε προφήτου τούτο δεν εξ ανάγκης
γενέσθαι φήσαντος και κελεύοντος αποκρίνασθαι ταχέως, να αναγ–
γείλη την αίρεσιν αυτού τω θεώ, λογισάμενος ό βασιλεύς, ώς ει
λιμόν αιτήσεις δόξα τούτο πεποιηκέναι τοις άλλοις αυτώ μεν άφό
βως, ότι πολύν αύτός έγκεκλεισμένον έχοι σίτον, εκείνος δε βλα
βερώς κάν γένηται τους τρείς μήνας νικωμένους αυτούς, ότι τους
άνδρειοτάτους έχων περί αυτόν και φρούρια και διά τούτο μηδέν
φοβούμενος ελετο τον πόλεμον, ήτήσατο πάθος κοινών και βασι
λεύσι και τους άρχομένους, εν ώ το δέος ίσον απάντων γίνεται,

προσειπών ότι πολύ κρείττον εις τάς τού θεού χείρας εμπεσείν ή
τάς τών πολεμίων.

3. Ταύτ’ άκούσας ό προφήτης απήγγειλε τώ θεώ δ δε τον
λοιμόν και την φθοράν έπεμψε τους Εβραίους. άπέθνησκον δ' ου
μονοτρόπως οϋδ’ ώστε βάδιον κατανοήσαι γενέσθαι την νόσον, άλλά
το μέν κακόν ενήν, μυρίας δ’ αυτούς αιτίας και προφάσεσιν ουδ'
επινοήσαι δυναμένους άνήρπαζεν, άλλος γάρ έπ’ άλλω διεφθείρετο,
και λανθάνον επερχόμενον το δεινόν όξείαν τήν τελευτήν επέφερεν,

τών μεν αιφνιδίως μετ’ άλγημάτων σφοδρών και πικράς οδύνης
την ψυχήν άφιέντων, ενίων δε και μαραινομένων τους παθήμασι
και μηδ' εις κηδείαν υπολειπομένων, άλλ’ εν αυτώ τώ κάμνειν εις
τό παντελές δαπανωμένων, οι δ’ αιφνίδιον σκότους αυτούς τάς

§ 331 = 2 Reg. XXIV 12, 1 Paral.ΧΧΙ 10.

ROMSPELat Zonaras II p. 139 sq.
2 εάν δοκιμάση δοκιμάσει RO 3 ύπ’ έχθρών Ε 4 *τους om. Ο

6 σφόδρα MSPE δεΐν, είi. ras. 2–3 litt. R. 7 κελεύοντος] οντο i ras. R.
κελεύσαντοσMSP απαγγείλη MSP 9 αιτήσειεν (veras.S) MSP δόξει δόξε εν
SP έδοξεΜ αυτώP 11 κάν]άν δεMSP κάν–13 πόλεμον ειρη si eligaret
trium mensίμη μίctorian hostium, ipse guidem habems circa se μίros fortissimos
et custodes mihil omnimo metueret, nect uero eius earercίus subjiaceret Lat
γένηται γε έλητα MLat τούς) τού Ρ νεκομένουσΡ νικωμένοισΜ αυτούς

αυτούσΜ αύτόσSP 12 έχων έχοι SP αυτόν ROMSP και διά) και ώσδιά
ΒΟΡ ώς διά coni. 13 πάθος, το πάθοσΜ 15 προσεπών) coni. προειπών
codd. dicens Lat 15 * έμπεσείν χείρασ tr
.

SP 1
7

*απήγγελλε Μ 18 τους
Εβραίοις) τη σαργοίum hebraeorum Lat 1
9

ουδ' s.m.1 M 2
0 ενήν) inerat
Lat 2
1

άλλωι άλλο. Ο 22 επέφερε ΟMSP 23 αιφνηδωσ Ο σφο
δρώσRO 26 αιφνίδιον, ο corr. uid, ν ex σ corr. R
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όψεις υποδραμόντος περιπνιγείς άπόμωζον, ένιοι δε τών οικείων
τινά κηδεύοντες εναπέθνησκον άτελέσι ταις ταφαις. άπώλoντο δ'
άρξαμένης έωθεν της λοιμικής νόσου φθείρειν αυτούς έως ώρας
άριστου μυριάδες επτά εξέτεινε δε ό άγγελος την χειρα και επί
τά Ιεροσόλυμα το δεινόν κάκείσε πέμπων. δ δε βασιλεύς σάκκον
ένδεδυμένος έκειτο κατά τής γής ικετεύων τόν θεόν και δεόμενος
ήδη λωφήσαι και τους άπολωλόσιν άρκεσθέντα παύσασθαι άνα
βλέψας δ' εις τόν άέρα δ βασιλεύς και θεασάμενος τον άγγελον
δι’ αυτού φερόμενον επί τά Ιεροσόλυμα και μάχαιραν έσπασμένον
είπε πρός τόν θεόν, ώς αυτός είη κολασθήναι δίκαιος ο ποιμήν,

τά δε ποίμνια σώζεσθαι μηδέν άμαρτόντα, και ήντιβόλει τήν όργήν
εις αυτόν και την γενεάν αυτού πάσαν άποσκήπτειν, φείδεσθαι δε
τού λαού,

4. Κατακούσας δε δ θεός τής ικεσίας έπαυσε τον λοιμόν, και
πέμψας Γάδον τόν προφήτην έκέλευσεν αυτόν άναβήvαι παραχρήμα
εις τήν άλωτού Ιερουσαίου Οροννά και οικοδομήσαντα βωμόν εκεί
τώ θεώ θυσίαν επιτελέσαι. Δαυίδης δ’ άκούσας ούκ ήμέλησεν,
άλλ’ ευθύς έσπευσεν έπι τόν παρηγγελμένον αυτώ τόπον. Ορον
νάς δε τόν στον άλοών έπει τον βασιλέα προσόντα και τούς παί
δας αυτού πάντας έθεάσατο, προσέδραμεν αυτώ και προσεκύνησεν.
ήν δε τό μεν γένος Ιερουσαίος, φίλος δεν τους μάλιστα Δαυίδου
και διά τούτ’ αυτόν οϋδεν εργάσατο δεινόν, ότε τήν πόλιν κατε
στρέψατο, ώς μικρόν έμπροσθενέδηλώσαμεν. τού δε Ορoννά πυθο
μένου τί παρείη πρός τόν δούλον ό δεσπότης, είπεν ωνήσασθαι
παρ’ αυτού τήν άλω, όπως βωμόν έν αυτή κατασκευάση τω θεώ

§ 326 – 2 Reg. XXIV 15, 1 Paral. XXI 14.
ROMSPELat ExcPeiresc Zonaras II p. 140.
1 αποίμωζον ROMSP 2 εναπέθνησκον απέθνησκον RO 4 δ’ SP

και om. MLat 6 τής om. Ε 10 *εί η δικαιοσ (είη δεχ είναι, σ eXν corr)
κολασθήναι tr

.
M κολασθήναι, σθήv i. Tas. P 1
1

άμαρτόνται άμαρτώντα

R10 εξαμαρτόντα MSPE 1
2 εις πρόσ RO πάσαν om. Ο 14 * ικετείασ

Μ 1
5 πέμψας) incip. Εχc * Γάδον γάδον, δί. ras, 2 litt. Μ γάδαρον Εχο

1
6 άλω – όρονάτου i. spat. uacuo 2
3 litt. Suppl: m
.

rec. Μ * Τεβου

σαίου) γεβουσαίου RO ιεβουσσαίου Exc Ορoννά) όρονάτου. Μ
'

όρονά Ρ
α

όρνά SP όρωνά Εορόννα Exc oνonnae Lat 1
7 θυσίασMSPExc hostias Lat

1
8

έσπευσεν) έπεμψεν ΜΕχο Ορoννάς όρoννά ό RO όρoννάτοσ Μ

δρόννασExc oνonna Lat 1
9

άλοών B-OMP προιόντα RO 2
0 πάν

τας om. Εχο 2
1 λεβουσσαίοσExc 2
2

ουδέν αυτόν tr. Εχο 23 ώς–
έδηλώσαμεν οm. Εχο Οροννά όρνά OSP όρόννα Exc όρωνά Ε oronma Lat
πυομένου M 24 παρήει ROE παρίη SP *ωνήσεσθαι fort.melius

2
5 *θεώ] κώ (h, e
,

κυρίω) ΜΕχο
Iosephus II. 11
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332

333
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και ποιήση θυσίαν. δ δε και την άλω είπε και τά άροτρα και
τούς βόας εις όλοκαύτωσιν χαρίζεσθαι και τον θεόν ήδέως εύχε
σθαι την θυσίαν προσέσθαι. δ δε βασιλεύς άγαπάν μεν αυτόν
τής άπλότητος και τής μεγαλοψυχίας έλεγε και δέχεσθαι τήν χάριν,

τιμήν δ’ αυτόν ήξίου λαμβάνειν πάντων, ού γάρ είναι δίκαιον
προίκα θυσίαν επιτελεϊν, τού δε Ορoννά φήσαντος ποιείν ότι
βούλεται πεντήκοντα σίκλων ώνεται παρ’ αυτού τήν άλω, και
οικοδομήσας τόν βωμόν ιερούργησε και ώλοκαύτωσε και θυσίας
έπήνεγκεν ειρηνικάς, καταπραύνεται δε τούτοις τό θείον και πάλιν
ευμενές γίνεται, συνέβη δ' εις εκείνον άγαγεΐν τόν τόπον Αβρα
μον τόν υιόν αυτού Ίσακον ώστε όλοκαυτώσα, και μέλλοντος άπο
σφάττεσθαι τού παιδός κριόν έξαίφνης άναφανήναι παρεστώτα τώ
βωμώ, δν και κατέθυσεν Άβραμος άντι του παιδός, ως προερή
καμεν. δρών δ’ ό βασιλεύς Δαυίδης τής ευχής αυτού τον θεόν
έπήκοον γεγενημένον και την θυσίαν ήδέως προσδεξάμενον έκρινε
τον τόπον εκείνον όλον βωμόν προσαγορεύσαι τού λαού παντός και
οικοδομήσαι ναόν τώ θεώ, και ταύτην ευστόχως άφήκεν εις το

γενησόμενον τήν φωνήν ό γάρ θεός τόν προφήτην άποστείλας
προς αυτόν εκεί ναόν έλεγεν οικοδομήσειν αυτού τον υιόν τόν μέλ
λοντα μετ' αυτόν τήν βασιλείαν διαδέχεσθαι.
XIV. 1. Μετά δή ταύτην τήν προφητείαν έκέλευσεν δ βασι

λεύς τούς παροίκους έξαριθμηθήναι και ευρέθησαν εις όκτώ μυριά
δας και δέκα εκ τούτων άπέδειξε λατόμους μεν τους όκτακισμυ
ρίους, το δ’ άλλο πλήθος παραφέρειν τούς λίθους, τρισχιλίους δε

$331=2Reg.XXIV22,1 Paral.ΧΧΙ 23, §334=1Paral.XXII 1,2Paral. II 17.

ROMSPELat ExcPeiresoZonaras II p. 140.
1 ποιήσει R θυσίαν θυσίασExc hosίας Lat και την την ΟΕχο
* είπε είπεν αυτώ SP *άρωτρα RO 2 εις on. ROE ωλοκαύ

τησιν Exc όλοκαυτώσειν E 3 προσέσθαι) προέσθαι M προσήσεσθαι SP
αγαπών Ρ αυτόν, αυτού RO 5 δίκαιον είναι tr

.

Εχο 6 Ορoννά)

δόνα Η όρνά ΟΡ όρoννά Μ
'

όρονά 8 ορόννα Exc oronma Lat 8 *ώκοδο
μήσασ Μ όλοκαύτωσε Exc 9 έπήνεγκεν ενήνεγκεν Β ανήνέγκεν MSPE
Εχο 10 * εκείνον τεκείνον Exc *άβραμον SExc 1

1 μέλλοντος -

1
3

προειρήκαμεν breuiault Exc 1
2

παρεστώτοσΟ 1
3

Αβραμος) ό άβρα
μοσMSP αντι] ύπερ O 14 *δε SPExc βασιλεύς on. RE 1

5 επίκοον
Exc 16 όλον βωμόν codd. EExc άλων coni. ex Lat qui uertit deοrcuit

μ
t ille locus area otius populi μοcaretur 1
7 *ναόν τόν ναόν RO και om.

MSPExc 20 μετ' αυτόν om. EExc διαδέχεσθαι fin. Exc 21 δή) δεMSP

2
2

έξαριθμηθήναι τούσπαροίκουσMSP μυριάδεσ RO 23 επέδειξε R

24 δ
ε ΒΟSP λίθους λίθουσ και Μ
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και πεντακοσίους τους εργαζομένους εξ αυτών επέστησεν, ήτοίμασε
δε και πολύν σίδηρον και χαλκόν εις τά έργα και ξύλα κέδρινα
πολλά και παμμεγεθέστατα, Τυρίων αυτώ ταύτα πεμπόντων και
Σιδωνίων" έπεστάλκει γάρ αυτούς τήν τών ξύλων χορηγίαν. πρός
τε τούς φίλους έλεγε ταύτα παρασκευάζεσθαι νύν, να τώ μέλλοντα
παιδί βασιλεύειν μετ' αυτόν έτοιμην την ύλην της οικοδομίας κα
ταλείπη και μή τότε συμπoρίζη νέος ών και τών τοιούτων άπειρος
διά τήν ήλικίαν, άλλ’ έχων παρακειμένην επιτελή τό έργον.
2. Καλέσας δε τόν παίδα Σολόμωνα κατασκευάσαι τώ θεώ

ναόν αυτόν έκέλευε διαδεξάμενον την βασιλείαν λέγων, ώς αυτόν
βουλόμενον κωλύσειεν δ θεός αίματι και πολέμους πεφυραμένον,

προείποι δ’ ότι Σολόμων οικοδομήσει αυτώ παις νεώτατος και
τούτο κληθησόμενος τούνομα, ού προνοήσειν μεν αυτός ως πα
τήρ έπηγγέλλετο, τήν δ’ Εβραίων χώραν ευδαίμονα καταστήσειν
επ' αυτού τους τε άλλοις άγαθος και δή και τώ μεγίστω πάν
των ειρήνη και πολέμων απαλλαγή και στάσεων εμφυλίων, σύ
τοίνυν έπει και πρό τής γενέσεως απεδείχθης βασιλεύς υπό του
θεού πειρώ τά τε άλλα γίνεσθαι της τούτου προνοίας άξιος εύσε
βής ών και δίκαιος και άνδρειος, και τάς εντολάς αυτού και τους

νόμους ούς διά Μωυσέος έδωκεν ήμιν φύλαττε και τους άλλους μη
παραβαίνειν έπίτρεπε τόν δε ναόν, δν ύπό σού βασιλεύοντος ελετο
αυτώ γενέσθαι, σπούδασον αποδούναι τώ θεώ μή καταπλαγείς το
μέγεθος τού έργου μηδ’ άποδειλιάσας προς αυτό πάντα γάρ σοι
πρό τής έμαυτού τελευτής έτοιμα ποιήσω. γίνωσκε χρυσού μεν
ήδη τάλαντα συνελεγμένα μύρια, δέκα δ’ άργύρου μυριάδας ταλάν

§ 335= 1 Paral.ΧΧΙΙ 2.

ΒΟΜSΡΕΙΑ:
1 επέστησαν P 3 ταύτα αυτώ tr

.
P 4 *σιδονίων P* sidonious Lat

6 οικοδομίας οικοδομιαστού ναού MSP καταλίπη RASP καταλείπει. Ο

8 αλλά παρακειμένην έχων tr
.
Μ επιτελή, η ex ει Β' επιτελεί M 9 σολο

μώνα ROM σαλoμώνα E salomonen Lat 1
0 *αυτόν 8 m
.
1 Η έκέλευσε

MSPE 1
1

κωλύσειεν κωλύσειν RO τούτο κωλύσειενΕ πεφυρμένον MSPE

1
2 δεE σολομών Μ
.

σολομών RO σαλομών Ε
.

*οικοδομήσοι Μ αυτών τον
ναών αυτώ MPSELat ενεότατοσ RO 13 το όνομα Ε προνοήσει Ε

1
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γ i ras, o exω8 1
5

δ
ή και δη MSP 1
6

απαλλαγήν Ο
*

1
7 και om. ROME επρό τής πρώτησ RO *ύπό) και ύπο. Ο 18 γες

νέσθαι Ε ευσεβήσ, ή i ras. m
.
2 S 2
0

μωϋσέωσSP ήμίν έδωκε τη MSP

2
1 όν) τόν. Ο ελατο RO 22 αυτώ codd. * καταπλαγήσRO

2
3
κ
α
ι

έργου, έ corr. ex 2 litt, R. μή δε MSPE *αποδειλιάσησ OSP

2
4 γινωσκεί γινωσκε δήMSP γινωσκε δεE sotto siquiden Lat 2
5

*ήδη o
n M

δ
ε MSPE κ
α
ι

αργύρου) αργυρίου MSP
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α
ι
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343
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των, χαλκόν τε και σίδηρον άριθμού πλείονα συντέθεικα και ξύ
λων δε και λίθων ύλην άφθονον, έχεις δε και λατόμων πολλάς
μυριάδας και τεκτόνων, άν δέτι τούτοις προσδέη, σύ προσθήσεις,
γίνου τοίνυν άριστος τόν θεόν έχων προστάτην" προσπαρεκελεύ
σατο δε και τούς άρχοντας τού λαού της οικοδομίας συλλαβέσθαι
τώ παιδί και πάντων άδεείς όντας των κακών περί τήν τού θεού
θρησκείαν άσχoλεϊν καρπώσεσθαι γάρ αυτούς άντί τούτων ειρήνην
και ευνομία, οις άμείβεται τους ευσεβείς και δικαίους ό θεός άν
θρώπους, οικοδομηθέντος δε τού ναού την κιβωτόν αυτόν άπο
θέσθαι προσέταξε και τα άγια σκεύη προ πολλού ναόν οφείλοντα
έχειν, εΐ τών εντολών του θεού μή παρήκουσαν ήμών οι πατέρες
έντελαμένου μετά το τήν γήν ταύτην κατασχεϊν οικοδομήσαι ναόν
αυτώ. ταύτα μεν πρός τούς ήγεμόνας ό Δαυίδης και τον υιόν
αυτού διελέχθη,

3. Πρεσβύτερος δε ών ήδη και του σώματος αυτώ ψυχομένου
διά τόν χρόνον δύσργος υπήρχεν, ώς μηδ' υπό τής επιβολής έκ
πολλών ιματίων γινομένης άναθερμαίνεσθαι. συνελθόντων δε των

ιατρών και συμβουλευσάντων, όπως εξ άπάσης της χώρας ευειδής
επιλεχθείσα παρθένος συγκαθεύδη τώ βασιλεϊ, τούτο γάρ αυτώ
πρός τό βίγος έσεσθαι βοήθημα θαλπούσης αυτόν της κόρης, ευρί
σκετ’ έν πόλει γυνή μία πασών τό είδος άριστη γυναικών Αβισάκη
τούνομα, η συγκοιμωμένη μόνον τώ βασιλεί συνεθέρμαινεν αυτόν

υπό γάρ γήρως ήν πρός τάφροδίσια και γυναικός όμιλίαν ασθενής,
και περί μεν ταύτης τής παρθένου μετ’ ολίγον δηλώσομεν.

§ 340 = 2 Reg. XXII 14; $ 343 = 3 Reg. I 1.

ROMSPELat Zonaras II p. 140.
1 τε) δε MSPE συντέθηκα RO" και ξύλων ξύλων MSPE 2 δε

και τε καιE 3 έδέτι) δ’ έτι Β. * προσδέη) προσδέοι Ο σοι προσδέη MSP
*σύ ο

ύ. Ο 4 *γίνου τοίνυν άριστος esίο έφίur οptimus quuernator Lat
γινομένου τοίνυν τούτου άριστοσ (άριστοσ, 1 ex η corr. 8 άρεστοσΜ) έση MSP
τόν θεόν τώ θεώ Ε προσπαρεκελεύσατο) προπαρεσκευάσατο (ευάσατο

i. ras. 4–5 litt. Β) RO praecepti Lat 5 συλλαμβάνεσθαι Ρ 6 πάντων –

κακών bonis omnibus abundantes Lat αδεείς αδαείσ RO 7 θρησκείαν 8"

ασχολείνl ed, princ. εύσχολείν codd. μασανε Lat καρπώσασθαι ROMS

8 αμοίβεται Ο 9 αυτόν) εισ αυτόν Ρς 14 *διελέχθη διελέγχθη P

1
6 δύσργος ROSPEZon δυσργήσM 1
7 γενομένησMSP post δ
ε

ras. 1 litt.

R 19 επιλεγείσα E 20 ευρίσκετ") ευρίσκεται MSPE ευρίσκεται δ' Ο 21 εν

πόλει] desideratur momen oppidi *Αβισάκη αβησάκη MSP αθisao Lat

2
2 τ
ό

όνομα Ε * μόνον om. Ο μόνω Μ 2
3 * γάρ om. Ο ήν δ
’
ή
ν

O
2

τ
ά

αφροδίσια MSPE 24 και περί –δηλώσομεν οm. Lat κα) αλλά
MSP
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4. Ο δε τέταρτος υιός Δαυίδου νεανίας ευειδής και μέγας, έκ
γυναικός αυτώ Αιγίσθης γεγονώς Αδωνίας δε προσαγορευόμενος,

εμφερής ών Αψαλώμω τήν τε διάνοιαν αυτός ως βασιλεύσων έπήρτο
και πρός τούς φίλους έλεγεν, ώς την άρχήν αυτόν δεν παραλαβείν
κατεσκεύασε δε άρματα πολλά και ίππους και πεντήκοντα άνδρας
τους προδρόμους, ταύθ’ όρων δ πατήρ ουκ επέπληττεν ουδ' έπει
χεν αυτόν της προαιρέσεως ουδε μέχρι τού πυθέσθαι διά τί ταύτα
πράττει προήχθη, συνεργούς δ' είχεν Αδωνίας τον στρατηγών
ν η ν ν ιν Σ

Ιώαβον και τον άρχιερέα Αβιάθαρον, μόνοι δ' αντέπραττον δ άρχιε
ρεύς: Σάδωκος και ο προφήτης Νάθας και Βαναίας δ επί τών
σωματοφυλάκων και Σμούεις ό Δαυίδου φίλος και πάντες οι άν
δρειότατοι. τού δε Αδωνία παρασκευασαμένου δείπνον έξω τής
πόλεως παρά την πηγήν τήν έντώ βασιλικών παραδείσω και πάν

ν D ν ν ·ς ν ν ν
τας καλέσαντος τούς άδελφούς χωρίς Σολόμωνος, παραλαβόντος δε

ν D ν --

και τον στρατηγόν Ιώαβον και Αβιάθαρον και τους άρχοντας τηςD ν - »η ν νς ν ν ο - ν ν ν
ι

Ιούδα φυλής, ούτε δε Σάδωκον τόν άρχιερέα και Νάθαν τον προ
φήτην και τον έπι των σωματοφυλάκων Βαναίαν και πάντας τους
έκ τής έναντίας αιρέσεως καλέσαντος έπι τήν έστίασιν, τούτο προς
την Σολόμωνος κατεμήνυσε μητέρα Βερσάβην Νάθας ό προφήτης,ο ν -- Λ ν ν

ώς Αδωνίας βασιλεύσαι βούλεται, συνεβούλευέτε σώζειν αυτήν και
ν - νς ν ον D ν ν D ν »η ν

τον παίδα Σολόμωνα, είπερ Αδωνίας τήν άρχήν ήδη παραλάβοι,

§ 345 = 3 Reg. I 5.
ROMSPELatZonaras II p. 140 sq. Theodoretus I p. 296.
1 * υιός υιοστού 8 2 Αιγίσθης) aegeth Lat Αιγίθης Dindorf 3 αβε

σαλώμωM αβεσσαλώμω SP τε om. MSP “βασιλεύσών SP κέπήρτοι
υπήρτο MSP 4 δεν Ρ 7 πύθεσθαι ROMSP 8 πράττειν MSς συνεργόν Ε
άδονίασ Ο 9 * Αβιάθαρον αβαθάρην MSP 10 ασάδοκοσΡ Νάθας]

νάθαν codd. Ε. Bαναίας) μαναίασRO βανέασSPLatβανανοσE 11 Σμούεις
ει ex corr. RO σεμεισ M σουμoύεισ E simus Lat 13 πηγήν) SPTheodoretus

πύλην RO γήν M/ontem Lat την έν, εν 8 14 “καλέσαντοσ, τoσ ex τεσ
λαβόντοσ

corr. M. σολομώνοσROM σαλομώνοσE - παραλαβόντοσι παρακαλέσαντοσ,

σαντοσ ex σαντεσ corr. M 16 ούτε δε σάδωκον τον αρχιερέα τούσ δε περί
τον αρχιερέα Μ ούτοι μεν πάντεσπαρήσαντούσδε περί τον αρχιερέα σάδωκον
(σάδοκον Ρ”) SP σάδωκον δε E sadoo tantummodo sacardoten Lat 17 τόν s.
m. rec. Ο βανέαν SPLat βαναίον Ε 18 καλέσαντος) ούκ εκάλεσεν MSPLat
μή καλέσαντοσE 19 σολομώνοσROM σαλομώνοσE Bερσάβην βερσάμηνΟ
βηρσαβεήν Εθcssabae Lat * Νάθας) νάθαν ΜSPLat 20 βασιλεύσαι βούλεται
βασιλεύσέστι και τούτ’ αγνοεί δαυίδησ MSPELat σώζειν S' αυτήν αύ
την ROMP et se Lat 21 σολομώνα MP είπερ Αδωνίας την αρχήν ήδη
παραλάβοι) και πρόσδαυίδην προσελθούσαν μόνην αυτήν λέγειν ώσ αύτόσμεν
ομόσειε μετ' αυτόν σολόμωνα βασιλεύειν μεταξύ δ’ αδωνιασ την αρχήν ήδη

--
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349

350

351

352

353

και περί τούτου πυθέσθαι τού βασιλέως, ταύτα δε τα βασιλεί
διαλεγομένης ό προφήτης εισελεύσεσθαι και αυτός έφησε και τους
λόγους αυτής επιμαρτυρήσειν ή δε Βερσάβη πεισθείσα τώ. Νάθα
πάρεισε πρός τόν βασιλέα, και προσκυνήσασα και λόγον αίτησα
μένη πάντ’ αυτώ [καθώς] ό προφήτης υπέθετο διεξέρχεται τότε
δείπνον το Αδωνία και τους υπ' αυτού κεκλημένους Αβιάθαρον
τόν άρχιερέα και Ιώαβον τόν άρχοντα και τους υιούς αυτού χωρίς
Σολόμωνος και τών άναγκαίων αυτού φίλων μηνύσασα έλεγέντε
πάντα τόν λαόν άφοράν, τίνα χειροτονήσει βασιλέα, παρεκάλει τε
κατά νουν έχειν, ώς μετά τήν άπαλλαγήν αυτού βασιλεύσας αυτήν
τε και Σολόμωνα τον υιόν αυτής άναρήσει,

5. Διαλεγομένης δε έτι τής γυναικός ήγγειλαν οι τού δωμα
τίου προεστώτες, ότι βούλεται Νάθας δεν αυτόν. τού δε βασι
λέως έκδέξασθαι κελεύσαντος εισελθών, είτήμερον άποδείξειε τόν
Αδωνίαν βασιλέα και παραδοίη τήν άρχήν έπυνθάνετο λαμπρόν
γάρι αυτόν ποιήσαντα δείπνον κεκληκένα τούς υιούς αυτού πάντας
χωρίς Σολόμωνος και τον στρατηγόν Ιώαβον, οι μετά κρότου και
παιδιάς ευωχούμενοι πολλής αιώνιον αυτώ συνεύχονται την ήγε
μονίαν έκάλεσε δε ούτε έμε ούτε τον αρχιερέα Σάδωκον ούτε Βα
ναίαν τόν επί τών σωματοφυλάκων δίκαιον δ' είναι ταύτα γνώ
σκειν άπαντας, εΐ κατά τήν σήν γνώμην έγένετο.“ ταύτα τού Νάθα
φήσαντος ό βασιλεύς έκέλευσε καλέσαι τήν Βερσάβην πρός αυτόν

§ 348 = 3 Reg. I 13.

ROMSPELatZonaras II p. 141.
παραλάβοι SPLat βασιλεύειν μεταξύ δ’ άδωνίαστην αρχήν ήδη παραλάβοι Μ
και πρόσ δαυίδην έλθούσαν ταύτα λέγειν E
1 και περί– βασιλέως om. ΜSPLat πύθεσθαι RO τώ, ώ, ex corr. R
βασιλεί, είi.ras. 2–3 litt. Η 2 εισελεύσεσθαι) έπεισελεύσεσθαι MSP

3βερσαβήMSPβηρσάβη Ο μessabae Lat Νάθανάθαν ROSPνάθη Μ 5 αυτών

αυτή RO fort. recte τώ βασιλεί. Ε *καθώς ε Μ εισμt Lat, om. RO
* διεξέρχεται και διεξέρχεται RO fort, recte 6 τό 'Αδωνία) τώ άδωνία S τώ.
αδωνία P τού άδωνία RO αυτού om. Ο 8 σολομώνοσ ROM 9 πάντα
om. Μ αφοράν] Sustineret Lat χειροτονήσειε RMSP 10 *ώς) ώστε Μ

11 σολομώνα M σολωμωνα Ρ" σαλoμώνα, ο ex ω corr. Ε αναιρήσεων

M 12 δε δ' Ε τ' Μ' τε SP 13 παρεστώτεσ Μ 14 έκδέξασθαι μή έκ
δεξασθαι MSP κελεύοντοσ MSP *εισελθών om. Ο *τήμερον) σήμε
ρον. Ο 17 σολομώνοσΜ Ιώαβον) τόνιώαβον MSP 18 συνευωχών

ται την ηγεμονείαν Μ 19 δε τε MSP αρχιερέσα Ο σάδοκον Ρ
βανέαν SPLat 20 τόν) τών Β. 21 *ει ex ή corr. Η ταύτα i. marg.
XIV Lat * Νάθα νάθαν RO 22 βηρσάβην SP βηρσαβην M bessabae Lat
αυτόν codd.
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έκπεπηδήκει γάρ έκ τού δωματίου τού προφήτου παραγενομένου,

τής δε γυναικός έλθούσης, ,όμνυμί σου, φησί, τον μέγιστον θεόν,-- ν ν Λ, ν Ο ΣΥ

ή μήν τόν υιόν σου Σολόμωνα βασιλεύσειν, ώς και πρότερον ώμοσα,
-- D -ην - Λ νυν Α.

και τούτον επί τούμού καθιείσθαι θρόνου και τούτο έσται τή
μερον προσκυνησάσης δ’ αυτόν τής γυναικός και μακρόν εύξα
μένης αυτώ βίον Σάδωκον μεταπέμπεται τον άρχιερέα και Βαναίαν
τόν επί των σωματοφυλάκων, και παραγενομένοις κελεύει παρα
λαβείν Νάθαν τόν προφήτην και τούς περί τήν αυλήν όπλίτας και
Σ) ν ν ς - D ο κ. Λ 2 ν. ν "A , C.

άναβιβάσαντας τον υιόν αύτού Σολόμωνα έπι την βασιλικήν ήμίο
νον έξω τής πόλεως άγαγεΐν έπι πηγήν τήν λεγομένην Γειών και
περχρίσαντας το άγιον έλαιονάποδείξαι βασιλέα τούτο δε ποιή
σαι προσέταξε Σάδωκον τόν άρχιερέα και Νάθαν τόν προφήτην.
άκολουθούντάς τε προσέταξε διά μέσης τής πόλεως τους κέρασιν
έπισαλπίζοντας βοάν εις αιώνα Σολόμωνα τον βασιλέα καθίσαι έπι
τού βασιλικού θρόνου, να γνώ, πάς ό λαός αποδεδειγμένον αυτόν
C ν -ν ν ν 2 - ο α ν -- 3) -
υπό τού πατρός βασιλέα, Σολόμωνι δ΄ έντετάλθαι περί τής άρχής,

να ευσεβώς και δικαίως προστή τού τε Εβραίων έθνους παντός
και τής Ιούδα φυλής. Bαναία δε εύξαμένου τον θεόν Σολόμωνι
Ω -- ν ν Λ Σ) Λ ν

ευμενή γενέσθαι μηδε μικρόν διαλιπόντες άναβιβάζουσιν επί τήν
ήμίονον τόν Σολόμωνα, και προαγαγόντες έξω τής πόλεως έπι τήν
πηγήν και τώ έλαίω χρίσαντες εισήγαγον εις τήν πόλιν επευφη
μούντες και την βασιλείαν αυτώ γενέσθαι πολυχρόνιον ευχόμενοι,

και παραγαγόντες εις τόν οίκον τον βασιλικόν καθίζουσιν αυτόν
2 ν. -- Λ ν - ς ν Σ» ο Υ Σ) ν 3) Λ ν

έπι τού θρόνου, και πάς ό λαός έπ’ εύωχίαν εύθύς ετράπη και
εορτήν χορεύων και αύλους τερπόμενος, ως υπό τού πλήθους των
δργάνων άπασαν περιηγείσθαι τήν γήν και τον αέρα,

--

§ 353 = 3 Reg. I 28.
ROMSPELatZonaras II p. 141.
1 εκπεπηδήκει έκκεχωρήκει MSP diseesserat Lat έκ τού i. Ta8.2 litt. B.
3 - ή ROM σολομώνα Μ σαλoμώνα Ε * βασιλεύσειν) βασιλεύσιν. Ο

βασιλεύειν SP 4 καθιείσθαι καθήσθαι M καθεδείσθαι SP ετούτ’ MSP
σήμερον MSPE 6 *Σάδωκον] σάδοκον Ρ βανέαν SPLat βαναίον Ε
8 τόν τε τόν MSPE όπλίτας) ROLat όπλίτασάπαντασMSPE 9 σολο

μώνα Μ σαλoμώνα Ε 10 έπι) έπι την MSPE Γειών σιών MEZon γηών
SP ηeon Lat 11 ποιήσαι προσέταξε, οιήσαι προ i ras, 4 litt man. 1 Εί
12 σάδοκον Ρ 13 *τής om. Η 14 σολομώνα Μ σαλoμώνα Ε καθί

σασ Ο 16 κύπό] από MP σολομών RO σολομών Μ έντετάλθα ηταν
άαμίt Lat εντέταλκε Hudson 17 τε) τ’Μ θ’ SP 18 βανέα SPLat σολο
μώνι Μ 19 κα

ι

διαλειπόντεσ OM 20 σολομώνα Μ προαγαγόντες προσ
αγαγόντεσS προάγοντεσΜ 2
1

πηγήν exγήν corr. Μ εισήγαγον] εισή
γον MSP 22 ευχόμενοι επευχόμενοι RO 2
5

εορτή Ε
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359

360

361

6. Ως δ' ήσθοντο τής βοής Αδωνίας τε και οι παρόντες επί
το δείπνον έταράχθησαν, ότε στρατηγός Ιώαβος έλεγεν ούκ άρε
σκεσθαι τους ήχους ουδετή σάλπιγγι. παρακειμένου δε τού δείπνου
και μηδενός γευομένου πάντων δ’ έπ’ έννοίας υπαρχόντων, εισ–
ν ν Σ) ν α - D Σ ν - 2 ν

τρέχει προς αυτούς ό, τού άρχιερέως Αβιαθάρου πας Ιωνάθης.
τού δ’ Αδωνία θεασαμένου τον νεανίαν ήδέως και προσειπόντος
D - »η D.Ο ν ν Σ Σ) -- ν ν ν νς ν ν
άγαθών άγγελον, έδήλου πάντ αύτους τα περί τόν Σολόμωνα και
την Δαυίδου του βασιλέως γνώμην, άναπηδήσαντες δ’ έκτού συμ
ποσίου ότε Αδωνίας και οι κεκλημένοι πάντες έφυγαν προς έαυ
τους έκαστοι. φοβηθείς δ’ Αδωνίας τον βασιλέα περί των γεγο
νότων ικέτης γίνεται του θεού και των τού θυσιαστηρίου κεράτων
ά, δή προείχεν έλλαβόμενος δηλούται τούτο Σολόμων πεποιηκώς- ν ν D - D Σ - -------- αν ν -- D

και πίστεις άξιών παρ' αύτού λαβείν, ώστε μη μνησικακήσαι μηδ
362

363 -

364

εργάσασθαι δεινόν αυτόν μηδέν. δ δε ήμέρως πάνυ και σωφρόνως
τής μεν τότε άμαρτίας αυτόν άφηκεν άθώον, είπών δέ, ει ληφθείη
τι πάλιν καινοποιών, έαυτώ αιτιον της τιμωρίας έσεσθαι, πέμ
ψας άνίστησαν αυτόν άπό τής ικεσίας έλθόντα δε και προσκυνή
σαντα εις την ιδίαν οικίαν άπελθείν έκέλευσε μηδέν ύφορώμενον
και του λοιπού παρέχειν αυτόν άγαθόν ώς αυτώ τούτο συμφέρον
ήξίου,

7. Bουλόμενος δε Δαυίδης έπι παντός του λαού άποδείξαι
τον υιόν βασιλέα συγκαλεί τους άρχοντας εις Ιεροσόλυμα και τούς
ιερείς και τους Ληουίτας έξαριθμήσας δε τούτους πρώτον ευρί
σκει τών από τριάκοντα ετών έως πεντήκοντα τρισμυρίους όκτα
κισχιλίους, εξ ών απέδειξεν επιμελητάς μεν της οικοδομίας του
ναού δεσμυρίους τετρακισχιλίους, κριτάς δε τού λαού και γραμμα

§ 359 = 3 Reg. I 41; $ 363 = 1 Paral. XXII 1.

ROMSPELatZonaras II p. 141 sq.
1 *ήσθοντο Μ ετε om. Ο 4 δε ESP έννοίαισ S 6 δις ROSP
άδωνίου P νεανίαν νέαν Βί νέον. Ο νεανία Μ 7 αγαθών comi.

αγαθόν codd, boni Lat πάντα E σολομώνα Μ σαλoμώνα Ε 9 τ'
SP * έφευγον MSP 11 * θεού και των τού om. Μ και om. Ε
*κεράτων om. M 12 άνδή προείχεν οm. ELat επιλαβόμενοσE δηλού
ται) δήλον δε RO σολομών Μ 14 αυτόν, αυτώ ΒΟΡ μηδέν, μηδέ
έν ROP μηδεέν S 15 δε δ’ MSP, om. Lat 16 τι om. ΡΕ αίτιον)

αίτιοσ Ε πέμψας) οι ηλίtems Lat 17 αυτόν ανίστησιν tr.MSP ικετείασΜ

δ
ε

δ
ε πρόσ αυτόν MSP 1
8

ιδίαν om. Ο ύφορώμενοσ Ο 1
9 αύ

τόν ROMSP συμφέρον, σύμφoρον RO 2
1 έπι om.ΜSPLat 23 ιερέασ

ΟΕ λευότασ ΜSPE 2
4

ετών έως πεντήκοντα om. Μ 2
5 επιμελητάσ,

ι et η ί. ras. P μεν οm. ROM οικοδομίασ, δ ex ν corr. S 26 τετρα
κισχιλίους τρισχιλίουσ MSPLat

10

15

20



ΑΝΤΙΩ. IUD. VII 364–369 (Χιντ. 8) 169

10

20

τείς τούτων εξακισχιλίους, πυλωρούς δε τετρακισχιλίους και τοσού
τους ύμνωδούς τού θεού άδοντας τους οργάνοις οις Δαυίδης κατε
σκεύασε, καθώς προειρήκαμεν. διεμέρισε δ’ αυτούς και κατά
πατριάς και χωρίσας εκ της φυλής τους ιερείς εύρε τούτων είκοσι
τέσσαρας πατριάς, έκ μεν τής Ελεαζάρου οικίας εκκαίδεκα, έκ δε
τής Ιθαμάρου όκτώ, διέταξέ τε μίαν πατριάν διακονείσθαι τώ
θεώ έπι ήμέρας όκτώ άπό σαββάτου επί σάββατον, και ούτως αν
πατριαι πάσαι διεκληρώσαντο Δαυίδου παρόντος και Σαδώκου και
Aβαθάρου των αρχιερέων και πάντων τών άρχόντων και η πρώτη
μεν άναβάσα πατριά έγράφη πρώτη, ή δε δευτέρα ακολούθως άχρι
των είκοσι τεσσάρων και διέμεινεν ούτος δ μερισμός άχρι τής
σήμερον ήμέρας, έποίησε δε και τής Ληουίτιδος φυλής είκοσι μέρη
και τέσσαρα και κληρωσαμένων κατά τον αυτόν άνέβησαν τρόπον
τας των ιερέων εφημερίσιν έπι ήμέρας οκτώ τούς δ’ άπογόνους
τούς Μωυσέος έτίμησεν έποίησε γάρ αυτούς φύλακας των θησαυ–
ρών τού θεού και των αναθημάτων, ά συνέβη τούς βασιλείς άνα
θεϊναι" διέταξε δε πάσι τους έκ τής Ληουίτιδος φυλής και τους
ιερεύσι δουλεύειν κατά νύκτα και ήμέραν τω θεώ, καθώς αυτούς
έπέστειλε Μωυσής.

8. Μετά ταύτα δεμέρισε την στρατιάν εις δώδεκα μοίρας
συν ήγεμόσι και εκατοντάρχους και ταξιάρχας, είχεν δ' εκάστη
των μοιρών δεσμυρίους και τετρακισχιλίους, ών έκέλευσε προσε
δρεύειν κατά τριάκονθ’ ήμέρας άπό τής πρώτης έως τής ύστάτης
Σολόμωνιτώ βασιλεί συν τους χιλιάρχος και εκατοντάρχους, κατέ
στησε δε και άρχοντα εκάστης μοίρας δν άγαθονήδει και δίκαιον,

$364=1 Paral.ΧΧΙΙΙ 4; $365=1Paral.XXIV3; 3.368=1Paral.XXVII 1.

ΒΟΜSPELat
1 εξακισχιλίοουσ Μ τετρακισχιλίους τετρακισχιλίουστού οίκου τού

θεού MSPLat 2 ος –3 προειρήκαμεν οm. i. marg: suppl. P 3 και κατά
ROLat κατά MSP 4 τούτων, ω corr. ex ού. m. 1 R 5 εκ μένl ex Lat και
έκ μεν codd. heleαgar Lat 6 Ιθαμάρου) αθαμάρου RO ιοαμάρου M. Mihamar
Lat τε) δεΜ πατριάν) πατρίδα M 7 σαββάτου σαββάτου τού Ο 8 σα
δόκου, ό ί. ras. P 9 αβαθάρου, ι inser. man. 1 M τών παρόντων τών Μ

11 τεσάρων Ρ" διέμενεν M ούτωσMSP 12 λευίτιδοσMSP
14 ήμέραισMP 15 τούς) τού (ύ i ras. corr. Ο) ΟΜSP Μωυσέος) μωυ
σήουσΜμωϋσέωσSP mosaeos Lat 16 αναθυμάτων. Ο αναθήναι ROM"
17 λευίτιδοσMSP 18 κατά om, MSP νύκταν Ο 20 μετά ταύτα, μετά δε

ταύτα Ομοst haeo αμtem Lat δεμέρησεν SP την πάσαν την MSP
21 εκατοντάρχαισΜ είχεν) έχειν RO είχε MSP 22 μυρών Ρ ών ουσ
SP 23 από τής πρώτης α prima hora Lat 24 σολομών ΜΡ κατέστησε,
εί. Tas. corr, ex αν ut uid. P 25 άρχοντασ MSP ήδη R

365

366

367

368

369
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370

371

372

373

374

επιτρόπους τε τών θησαυρών και κωμών και άγρών άλλους και
κτηνών, ών ουκ άναγκαίον ήγησάμην μνησθήναι τών όνομάτων,

9. Ως δ’ έκαστα τούτων κατά τον προειρημένον διέταξε τρό
πον, εις εκκλησίαν συγκαλέσας τούς άρχοντας τών Εβραίων και τούς
φυλάρχους και τούς ήγεμόνας τών διαιρέσεων και τούς έπι πάσης
πράξεως ή κτήσεως του βασιλέως τεταγμένους, στάς έφ’ υψηλο
τάτου βήματος δ βασιλεύς έλεξε πρός τό πλήθος ,άδελφοι και
όμοεθνείς, γινώσκεινύμάς βούλομαι, ότι ναόν οικοδομήσαι τώ θεώ

διανοηθείς χρυσόν τε πολύν παρεσκευασάμην και άργύρου ταλάν
των μυριάδας δέκα, δ δε θεός έκώλυσέ με διά τού προφήτου Νάθα
διά τε τούς υπέρύμών πολέμους και τώ φόνω τών έχθρών μεμιάν
θαι τήν δεξιάν, τόν δε υιόν έκέλευσε τον διαδεξόμενον τήν βασι
λείαν κατασκευάσαι τον ναόν αυτώ, νύνουν έπει και τώ προγόνω
ήμών Ιακώβω δυοκαίδεκα παίδων γενομένων ώστε τον Ιούδαν άπο
δείχθέντα βασιλέα, και έμε τών άδελφών εξ όντων προκριθέντα
και τήν ήγεμονίαν λαβόντα παρά τού θεού και μηδένα τούτων δυσ
χεράναντα, ούτως άξιώ κάγώ τούς έμαυτού παϊδας μή στασιάζειν
προς άλλήλους Σολόμωνος την βασιλείαν παρειληφότος, άλλ’ έπι
σταμένους ώς δ θεός αυτόν εξελέξατο φέρειν ήδέως αυτόν δεσπό
την οϋ δεινόν γάρ θεού θέλοντος ουδ' άλλοτρίω κρατούντι δου
λεύειν, χαίρειν δ’ επ’ άδελφώ ταύτης τυχόντι τής τιμής προσήκεν
ώς κοινωνούντας αυτής, εύχομαι δή τάς υποσχέσεις τού θεού παρ
ελθεν εις τέλος και την ευδαιμονίαν ταύτην άνά πάσαν τήν χώραν
σπαρήναι και τον άπαντα ταύτη παραμείναι χρόνον, ήν αυτός έπηγ
γείλατο παρέξειν έπι Σολόμωνος βασιλέως. έσται δε ταύτα βέβαια
και καλόν έξει πέρας, άν ευσεβή και δίκαιον αυτόν και φύλακα

§ 370 = 1 Paral. XXVIII 1.

ROMSPELatZonaras II p. 142.
3 ώς δ’ έκαστα τούτων on. RO προειρημένον ειρημένον M διέταξε

διέξετε P τόπον S 4 έκκλησίαν έκκλησίαν δε RO 5 φυλάρχουσ Ο
6 ύψηλοτάτου ύψηλού Ε 7 i. marg. ιβ΄Ο 10 μυριάδεσΟ Νάθα νάθαν
codd. 11 ήμών Ρ τώ) το ROSAP 13 ετών προγόνων τών προγόνων Μ

ΟΥ

14 * δύο και δέκα R όνομα παίδων tr. R ιούδα ΟΕ 15 και έμει
εμέτε MSP * εξ έτι ROM 16 *ήγεμονείαν M τούτων τούτω Bekker

1
8 σολομώνοσ ΜΡ σαλομώνοσ Ε 2
0 ού– δουλεύεινl mon eis gναμες

debet esse dei μοίunίας, φuando non eartraneo seruίunt Lat 2
1 προσήκεν)

aut delendum putat aut scribendum προσήκει Ernesti 24 σπαρήνα) σπανί
σαι R0 παραμένειν MSP ήν ήσM, on. RO 25 σολομώνοσΜ δ

ε

ταύτα) δ
’

αυτά M 26 αυτόν, αυτόν RO σαυτόν MSP

10

15
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των πατρίων παρέχης νόμων, ω τέκνον, ει δέμή, τά χείρω προσ–
δοκάτω ταύτα παραβαίνων."
10. Ο μεν ούν βασιλεύς τούτους ποιησάμενος τούς λόγους

έπαύσατο, τήν τε διαγραφήν και διάταξιν τής οικοδομίας τού ναού
πάντων δρώντων έδωκε Σολόμων θεμελίων και οίκων [και]ύπερώων,

όσοι τε το πλήθος και πηλίκοι το ύψος και εύρος γένοντο, όσα
τε σκεύη, χρυσά και άργυρά τούτων τον σταθμόν ώρισε, προσ
παρώρμησε δε και λόγος αυτόν τε πάση χρήσασθαι προθυμία περί
τό έργον και τούς άρχοντας και τήν Ληουιτών φυλήν συναγωνίσα
σθαι διά τε τήν ήλικίαν και διά τό τόν θεόν εκείνον έλέσθαι και
τής οικοδομίας του ναού και τής βασιλείας προστάτην. ειμαρή δ'
αυτούς και ού σφόδρα επίπονον τήν οικοδομίαν άπέφαινεν αυτού
μεν πολλά τάλαντα χρυσού πλείω δ’ άργύρου και ξύλα και τεκτό
νων πλήθος και λατόμων ήδη παρεσκευασμένου σμαράγδου τε και
πάσης ιδέας λίθου πολυτελούς και νύν δ’ έτι τής ιδίας άπαρχήν
διακονίας άλλα τρισχίλια τάλαντα χρυσού καθαρού παρέξειν έλε
γεν εις τό άδυτον και εις τό άρμα του θεού τούς Χερουβείς, ούς
έφεστάναι δεήσει την κιβωτόν καλύπτοντας σιωπήσαντος δε τού
Δαυίδου πολλή και τών άρχόντων και τών ιερέων και τής Ληουί
τιδος φυλής προθυμία συμβαλλομένων και ποιουμένων επαγγελίας
λαμπράς και μεγαλοπρεπείς εγένετο χρυσού μέν γάρ υπέστησαν
εισοίσειν τάλαντα πεντακισχίλια και στατήρας μυρίους, άργυρίου
δε μύρια τάλαντα, και σιδήρου μυριάδας ταλάντων πολλάς" και εΐ
τινι λίθος ήν πολυτελής έκόμισε και παρέδωκεν εις τούς θησαυ
ρούς, ών επετρόπευεν δ Μωυσέος έκγονος Ίαλος.

§ 374 = 1 Paral. XXVIII 9.

ROMSPELatZonaras II p. 142
1 παρέχης) η (η S) 1. Tas. SP παρέχη RO νόμον Β ώ) ώσRO

προσδοκάτω) προσδόκα MSP 4 τε) δε MSPE et ut uid. Lat και] και

την MSP 5 σολομών Μ. σαλομών. Ε και υπεριώων) υπερώων ROE 6 τ
ε!

γεE εύρος τ
ο

εύροσ (εύροσMSE) MSPE 7 τούτων, τούτον. Ο 8 *λό
γουσ Μ ετε om. MSP 9 Ληουιτών τών λευτών MSPE 10 τό) τό 8

και post ελέσθαι) om. M 1
2

απέφηνεν MSP αυτού) αυτόσSP αυτούσS"

1
3 πολλά μεν tr
.

MSP χρυσίουMSP αργυρίου MSP - και τεκτόνων,
τεκτόνων Μιτεκτόνων τε SP 1

4 παρεσκευασμένου παρασκευασαμένου Μ

παρεσκευασμένουσS παρασκευασάμενοσP παρεσκευασμένων Ε 1
5 απαρ

χήν διακονίας οδlations primitias faciens Lat απαρχήν) coni. απαρχήσROSP
αρχήσM απαρχάς fort. 1

6

διακονίας διακονίαν Β διακονία και Μ διακόσια
και SP “παρέξειν Ρ 1

7 *και εις) και Ο χερουβείσ E cerubis Lat

1
9 λευίτιδοσMSP 20 συμβαλομένων RO 2
1 *χρυσίου Μ 2
2 αργυρίου,

άργύριον Β
ί

αργύρου OEZon 25 *έπετρόπευσεν codd. Μωυσέος) μωϋσέωσO

375
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380

381

382

383

11. Επί τούτοις ήσθητε όλαός άπας και Δαυίδης την σπου
δήν και την φιλοτιμίαν τών άρχόντων και ιερέων και των άλλων
άπάντων όρων τόν θεόν εύλογείν ήρξατο μεγάλη βοή πατέρατε
και γένεσιν τών όλων αποκαλών και δημιουργόν άνθρωπίνων και
θείων, οίς αυτόν έκόσμησε, προστάτην τε και κηδεμόνα γένους των
Εβραίων και της τούτων ευδαιμονίας ής τε αυτώ βασιλείας έδωκεν.
επί τούτοις εύξάμενος τώ τε παντι λαώ τά άγαθά και το παιδί
Σολόμωνι διάνοιαν υγιή και δικαίαν και πάσι τους της άρετής
μέρεσιν έρρωμένην έκέλευσε και το πλήθος εύλογείν τόν θεόν και
οι μεν πεσόντες επί τήν γήν προσεκύνησαν, ευχαρίστησαν δε και
Δαυίδη περί πάντων ών αυτού τήν βασιλείαν παραλαβόντος άπέ
λαυσαν τή δ’ έπιούση θυσίας τω θεώ παρέστησαν μόσχουςχι
λίους και κριούς τοσούτους και χιλίους άμνούς, ους ώλοκαύτωσαν

έθυσαν δε και τάς ειρηνικάς θυσίας πολλάς μυριάδας ιερείων κατα
σφάξαντες, και δι' όλης της ημέρας έωρτασεν ό βασιλεύς σύν
παντί τω λαώ, και Σολόμωνα δεύτερον έχρισαν τώ έλαίω και άπέ
δειξαν αυτόν βασιλέα και Σάδωκον άρχιερέα της πληθύος άπάσης,

εις τε το βασίλειον άγαγόντες Σολόμωνα και καθίσαντες αυτόν έπι
θρόνου τού πατρώου άπ’ εκείνης της ημέρας υπήκουον αυτώ.
XV. 1. Μετ’ ολίγον δέχρόνον ό Δαυίδης καταπεσών εις νόσον

υπό γήρως και συνειδώς ότι μέλλει τελευταν καλέσας τον υιόν
Σολόμωνα δελέχθη προς αυτόν τονάδες ,εγώ μέν, ώ τέκνον, ει

ς

τ
ό χρεών ήδη και πατέρας τούς έμούς απαλλάσσομαι κοινήν δδόν

άπάντων τών τ
ε

νύν όντων και τών έσομένων πορευόμενος, εξής
ούκέτι οιόν τ

ε

επανελθόντα γνώνα, τ
ί

κατά τον βίον πράττεται.

§ 380 = 1 Paral. XXIX 9, § 383 = 3 Reg. Π 1.

ROMSΡΕΙΑΕ

μωσέωσRE mosatos Lat μωυσήουσΜ μωυσέου S μωσέωσέκγονοσ, ω (in
μω) i. Pas. 2 litt. έωσ έκγο i ras. 5–6 litt, i. marg. m. 1 έκγονοσ R

. * έκ
γονος] έγγονοσ i ras. ut uid. Ο Ίαλος] αλλοσ RO λάροσ Ε

1 *ήσθη ίσθι. Ο 3 ετών) και τον MSP 5 ος – έκόσμησε e
t ημίbus

eum pse praeposuissei Lat αυτόν codd. έκόσμησε έκόμισε Ο ed. princ.
τών om. MSP 6 ής οισR τ

ε

om. Ο 8 σολομών Μ 1
0 εύχα

ρίστησαν ευχαριστήσαντεσP 1
1 παραλαβόντος παραβόντοσ Με απή

λαυσαν MP 12 δε Ε
. θυσίαν Ε 15 * και Om. Μ *τής om. Μ

εόρτασεν ΜΕ 16 σολομώνα Μ σαλoμώνα Ε απέδειξε E 17 εσάδο
κον IP 1

8 εις τε) εισ ROLat και εισ Ε σολομώνα Μ σαλoμώνα Ε

1
9 *απ' εκείνης τής ήμέρας, αύ, είlo namφue tempore Lat αυτού E 20 ό)

και MSPLat, om. Ε 2
1

συνειδώς) συνιδών ME Sciens Lat * μέλλοι OMSP

* υιόν om. Μ 2
2

σολόμονα Ο σολομώνα Μ σαλoμώνα Ε το άδει
τοιαύτα Ε 2

5 ουκέτι) ούκέ9' SP ουκέτι θ’ Μ

5

20

25
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-- D -- Αν -- -- --

διό ζών έτι και πρός αυτώ, γεγονώς τώ τελευτάν παραινώ σοι ταύθ’
ά, και πρότερον έφθην συμβουλεύσας, δικαίω μεν είναι πρός τούς
άρχομένους, ευσεβεί δε πρός τόν την βασιλείαν δεδωκότα θεόν, φυ–
- D Ω -ν Λ

λάττειν δ’ αυτού τάς έντολάς και τους νόμους, ούς αυτός διά
C - ν Λ, Λ

Μωυσέος κατέπεμψεν ήμύν, και μήτε χάριτι μήτε θωπεία μήτ'
Ω ν Ση Λ, Λ D --

επιθυμία μήτε άλλω πάθει προστιθέμενον τούτων άμελήσαι"
τήν γάρ τού θείου πρός σαυτόν εύνοιαν άπολες παραβάς τι
-- α Ω D --

τών νομίμων και προς άπαντ' αυτού τήν άγαθήν άποστρέψεις
πρόνοιαν τοιούτον δε σεαυτόν παρέχων, όποιον είναι τε δεί κάγώ
δε παρακαλώ, καθέξεις ήμών τήν βασιλείαν τώ γένει και οίκος
Σν Ο ν Σ» ΩΝ ν D -ο ο - D ν ν -
άλλος Εβραίων ούκ άν δεσπόσειεν, άλλ' ήμες αυτοί διά τού παν

-- -- D -- --

τός αιώνος, μέμνησο δε και τής Ιωάβου τού στρατηγού παρα
νομίας άποκτείναντος διά ζηλοτυπίαν δύο στρατηγούς δικαίους και
D ν D -- ν ν μ -- ν ν D ν ο ν.
άγαθούς, Αβεννήρόν τε τόν Νήρου παΐδα και τον Αμασάν υιόν
2- ν α Οι Σιν ν ν ν Υ Σ) ν ν
Πέθρα, ών όπως άν σοι δόξη τόν θάνατον έκδίκησον, έπει και
ν -- ΣΑ --

κρείττων εμού και δυνατώτερος ό Ιώαβος ών μέχρι νύν την δίκην
διέφυγε. παρατίθεμαι δέ σου και τούς Βερζέλου τού Γαλαδίτου
παΐδας, ούς έν τιμή πάση και προνοία τούτ' έμοί χαριζόμενος έξεις"

ν ν Σ) 9 --

ού προκατάρχομεν γάρ ευποιίας, άλλ’ άμοιβήν ών ο πατήρ αυτών
παρά την φυγήν υπήρξέ μοι χρεολυτούμεν... καί τόν Γήρα δε υιόν

§ 384 = 3 Reg. II 3.
ROMSPSLatZonaras II p. 142.
1 γεγονώς, γεγονώσ όντωσ Μ γεγονώσ άρτι SP (ίμαία mortem) am com

stitutus Lat τώ) το Μ 2 έφθην έφην SPLat 3 %ευσεβή. Ο ετόν
om. Ο την τόν Ο'Με δεδοκότα Β 5 Μωυσέος) μωυσήουσΜ μωυσέωσ
SP (per) mosen Lat θωπεία inimiotis Lat μήτ’ μήτε SP 6 μήτ’ άλλω
MSP προστεθειμένον MSP comstrictus Lat τούτον RM 7 σαυτόν) ed.
princ. αυτόν ROMP αυτόν S απωλεισM 8 τι των νομίμων τα νόμιμα
MSPILat προς άπαντ", πρός τάναντία coni, και προς άπαντ' – 12 αι.
ώνος) at e diuerso eius proudentiam in te conuertis sί ιαίis fuerts, η μαύρη
rectoren esse oportet imperii. sed attan ego deum eωογο, μt genus nostrum
regnum tempore uniuerso possideat mec altera donus hebraeorum habeat princi
φαίum, sed ut nos ipsi per secula aeterna regmemus Lat αποστρέψησΟ
9 δε σεαυτόν σεαυτόν Β σεαυτώ Ο δε σαυτόν. Ε δεν δοκεί RO 10 “καθέ
ξεις καθ’ έξήσ, η ex ει corr. P καθέξειν ROLat *ύμών RO 11 ύμείσO
14 αβέννηρόν SPE αβένηρον M abenner Lat *τε om.Μ τον Nήρου) και
τόν αβεννήρου RO Aμασάν) αμεσσάν MSP άμεσάν Ε anasa Lat 15 Ιέθρα
ών εθράων RO εθράνου MSP ethrα φuorum Lat 16 κρείττον RM" ό
om.Μ ών) ώσRO 17 *παρατίθεμαι) παρατίθημι MSP Βερζέλου) βερ
ζέλη Β βερζελλά MSP βερζεβέλου Ε θcrzelae Lat γαλααδίτου RE galadi
tidis Lat 18 * τούτο Μ 19 προκατάρχω μεν γάρ S” αλλά 8 αυτών
eius Lat 20 παρά κατά 8 υπήρξα Μ χρεωλυτούμεν SP" γηρά
RΟMP ηeran filium semei Lat

384

385

386

387

388
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389

390

391

Σουμούιν τόν έκ τής Βενιαμίτιδος φυλής, ός πολλά βλασφημήσας
με παρά την φυγήν, ότ’ εις Παρεμβολάς έπορευόμην, απήντησεν
έπι τόν Πόρδανον και πίστες έλαβενώς μηδέν αυτόν παθεΐν τότε,

νύν έπιζητήσας αιτίαν εύλογον άμυνε"
2. Ταύτα παραινέσας τώ παιδί περί τετών όλων πραγμάτων

και περί τών φίλων και ους ήδει τιμωρίας άξιους γεγενημένους
άπέθανεν, έτη μεν βιώσας έβδομήκοντα, βασιλεύσας δε επτά μεν
έν Χεβρώνι τής Ιούδα φυλής και μήνας έξ, έν Ιεροσολύμος δε
άπάσης της χώρας τρία και τριάκοντα, ούτως άριστω άνδρι γε
γενημένω και πάσαν άρετήν έχοντι και τοσούτων έθνών σωτηρίαν
έγκεχειρισμένω βασιλεϊ έδει προσεπαινέσαι και τότε της δυνάμεως
αυτού είσθενές και το της σωφροσύνης συνετόν άνδρειος γάρ ή

ν,

ώς ουκ άλλος τις, έν δε τους υπέρ των υπηκόων άγώσι πρώτος επί
τούς κινδύνους ώρμα, τώπονεν και μάχεσθαι παρακελευόμενος τούς
στρατιώτας επί τάς παρατάξεις άλλ' ουχί τώ προστάττειν ώς δεν
σπότης, νοήσαί τ

ε και συνιδείν και περί των μελλόντων και της
τών ένεστηκότων οικονομίας ικανώτατος, σώφρων επιεικής χρηστός
πρός τούς έν συμφορας υπάρχοντας δίκαιος φιλάνθρωπος, ά μόνος
δικαιότατα βασιλεύσιν είναι προσήκε, μηδέν όλως παρά τοσούτο
μέγεθος εξουσίας άμαρτών ή το περί τήν Ουρία γυναίκα, κατέλιπε

δ
ε

και πλούτον όσον ουκ άλλος βασιλεύς ούθ’ Εβραίων ούτ' άλλων
έθνών.

§ 388 = 3 Reg II 8.

ROMSPELatZonaras II p. 142 sq. ΕχcPetresc. Suidas Δαυίδ (2.3).

1 Σουμούν) σουμουϊν Μ σεμουίν (post εταsura S) SP" σεμεει Ρά σεμεειν

E 2 ότε ROSPE *παρεμβολάσ, ε Ι. Fas. Ο * απήντησεν απήντησε,

δ
’
8 απήντησε δ’ Μ 3 «έπι) εις RO *Ίόρδανον) ιορδάνην SP ordannen

Lat 4 άμυνα MPE 6 περί om. RO ήδη ROS 7 δε on. ROE

8 *χεβρωνι Μ cebron Lat 9 ούτως corruptum, incip. ΕχcPeir, unde Suidas
sumpsit s. Δαυίδ 2

,

qui multa breuiauit et mutauit αρίστω om. Ο ούτως

αρίστω – 12 συνετόν) ούτοσ άριστοσ ανήρ εγένετο και πάσαν αρετήν έχων
ήν έδει τώ βασιλεί και τοσούτων έθνών σωτηρίαν έγκεχειρισμένω προσείναι
MSPLatExc e

t u
t

uid. Zon άριστοσ ανήρ γενόμενοσ και πάσαν αρετήν έχων
ήν έδει τώ βασιλείE 1

1 έδει προσεπαινέσαι και) ο
ύ

(siue τί) δεν προσεπ
αινέσεως coni. 1

2 ανδρείος) ανδρειοστε MSPExc 1
3

ώ
ς

ούκ άλλος τις
incip. Suid 14 πονεν) πινεΐν Exc 1

5

παρατάξεις πράξεισ MSPExcSuid
προστάττην Εχο 16 και περί παρά (περι) τάς Suid τής om. ΕχοSuid

1
8 δίκαιος–19 προσήκε om. Suid 1
9

δικαιόταται εξαίρετα τους MSP
Exc et u
t

uid. Lat, in quo est: in his auten guae regibus praecipue conuemiumί
προσήκεν Εχο μηδέν –20 μέγεθος) μή Suid τοσούτον ΟΕχο

2
0 εξουσίας άμαρτών έξαμαρτών ExcSuid ή τό) ειμή Suid Ούρια) ού
ρίου SPExc τού Ουρίου Suid κατέλειπε M κατέληπε Εχο 2
1 και om. Suid

ούτε έβραίων ούτε ExcSuid άλων. Ο 22 έθνών fin. ΕχcSuid

20



ANTIQ. TUD. VII 392–394 (Xν 3) 175

10

1
--
Ο

3. Έθαψε δε αυτόν δ πας Σολόμων εν Ιεροσολύμος δια- 392
πρεπώς τους τε άλλοις οις περί κηδείαν νομίζεται βασιλικήν άπασι
και δή και πλούτον αυτώ πολύν και άφθονον συνεκήδευσεν, ών
την υπερβολήν τεκμήραιτ’ άν τις βαδίως έκτού λεχθησομένου, μετά 393
γάρ χρόνον ετών χιλίων και τριακοσίων Υρκανός ό άρχιερεύς πολι
ορκούμενος ύπ’ Αντιόχου τού Ευσεβούς επικληθέντος υιού δε Δη
μητρίου, βουλόμενος χρήματ’ αυτώ δούναι υπέρ τού λύσαι την
πολιορκίαν και την στρατιάν άπαγαγειν και άλλαχόθεν ούκ εύπο
ρών, άνοιξας ένα οίκον τών έντώ Δαυίδου μνήματα και βαστάσας

κ Ση 9 Λ, ν αρ ν

τρισχίλια τάλαντα μέρος έδωκεν Αντιόχω και διέλυσεν ούτως τήν
πολιορκίαν, καθώς και έν άλλοις δεδηλώκαμεν, μετά δε τούτο ετών 394
πολλών διαγενομένων πάλινό βασιλεύς Ηρώδης έτερον άνοιξας οικον
άνελετο χρήματα πολλά, ταϊς μέντοι γεθήκας τών βασιλέων
ουδείς αυτών επέτυχεν ήσαν γάρ υπό τήν γήν μηχανικώς κεκηδευ
μένα πρός τό μή φανερα είναι τους εις τό μνήμα εισιούσιν, άλλά
περί μεν τούτων ήμύν τοσούτον άπόχρη δεδηλώσθαι.

ROMSPELatZonaras II p. 143. Theodoretus I p. 298 sq.
1 κ6' ΜSP σολομών Μ. σαλομών Ε 2 κα

ι

τους ταΐσ Ο νομίζες
τα όνομάζεται M

.

4 τεκμήρατά τεκμήρετ’ Η τεκμαίρετ’OSP τεκμαίροιτ’
Μ8% τεκμήρατο Ε 5 *χιλίων ετών tr. P *ύρκάνοσ R “πολυορκού
μενοσ R 6 ύπό ΟΜSPE δ

ε

om. Ε 7 χρήματα S
* 9 * ένα om. Μ

*τών οn. RO τον Ρ" κέντώ) τού MLat “μνήματι μνημάτων MSP"Lat
"βαστάξασSP 1

0 διέλυσεν ούτως) ούτωσ έλυσε Ε 11 άλλοις άλλω MS
τούτον MSPE 1

2

ήρωδησ ό βασιλεύσ tr
.

MSPE 1
3

“ανείλατο RO

1
4

ένέτυχεν Ε τήν om. ΟΕ *μηχανηκώσM μηχανιστικώσ. Ο

1
5 φανερόν Ε 16 μεν οm. SP ήμύν on. Ο τοσούτον) έπι τοσούτον

MP έπι το σούτον S

Subscriptio: τέλοστού εβδόμου βιβλίου Β τέλοστήσζ βίβλου Μ άνοι
Ιωσήπου ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασ λόγοσζ 8 φλαβίου Ιωσήπου ιουδαϊκήσ άρ
χαιολογίασ βιβλίον έβδομον Ο ραφίες, βίαιει toseppί μdaioae anίγμιαίες
liber septimus Lat περιέχει ό λόγοσ χρόνον έτών μ΄ Ε
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VΙΙΙ,

Τάδε ένεστιν έντή όγδόητών Ιωσήπου ιστοριών
τής Ιουδαϊκής άρχαιολογίας,

Ως Σολόμων την βασιλείαν παραλαβών τούς εχθρούς ανελε
περί τής σοφίας αυτού και συνέσεως και τού πλούτου,
ότι πρώτος τον εν Ιεροσολύμος ναόν ώκοδόμησεν.
ώς τελευτήσαντος Σολόμωνος ο λαός αποστάς τού παιδός

αυτού Ροβοάμου τών δέκα φυλών τών υπηκόων τινά Τεροβόαμον
απέδειξε βασιλέα, τών δε δύο φυλών ο υιός αυτού έβασίλευσεν,

εί
.

ώς Ίσακος Αιγυπτίων βασιλεύς στρατευσάμενος επί τά Ιερο
σόλυμα και κατασχών την πόλιν τον πλούτον αυτής εις Αίγυπτον
μετήνεγκε

στρατεία Ιεροβοάμου τού τών Ισραηλιτών βασιλέως επι τόν

ι

υιόν τόν Ροβοάμου και ήττα.

ζ ότι την Περοβοάμου γενεάν Bασίνης τις όνομα διαφθείρας
αυτός την βασιλείαν έσχεν.

η Αιθιόπων επιστρατεία τους Ιεροσολύμος βασιλεύοντος αυτών
Ασάνου τού Αβία παιδός, και διαφθορά τού στρατού,
θ'. ώς τής Αβεσσάρου γενεάς διαφθαρείσης έβασίλευσε τών Ισραη

λιτών Αμαρις και ο υιός αυτού Αχαβος,

ι, ώς Αδαδος Δαμασκού και Συρίας βασιλεύς δις έπ’ Aχαβον
στρατευσάμενος ήττηθη.

ROMSP Lat -

1 κεφάλαια τού όγδόου λόγου ante τάδε add. ΜS haeo insumί η οριαμο
libro Loseppi historiarum tudaioae antiquitatis Lat όγδόη η Ρ Ιωσήπ
που M toseppi Lat 3 α' ηumeros omitfunt MSP σολομών Μ ανελεν

τού
SP 6 σολομώνοσ Μ 7 αυτού αυτού σολομώνοσ eXpunχ. m. 1 Μ

8 απέδειξε om. Ο αυτού om. Μ 9 Ίσακος) σούσακοσ ό MSP sosach Lat

1
2

στρατιά RO 1
3

υιόν υιόν σολομώνοσO" τόνι τού ΜΡ δοβόα
μον Ο' και αβίαν και SPLat 14 caput VII sexto adnectunt MSP
Βασίνης θαας Lat 1
6
η om. Η Αιθιόπων) ιθιόπων Η αιθιώπων Ο αεριγρ
ίiorum Lat 1
7 Ασάνου σαούλου RO άσανούSP αsaph Lat αβιά. Ο αριά Μ

1
8 θ
'
η Β Αβεσσάρου θαναη Lat 1
9 Αμαρς αμαρεισ R αμάρησ

Ο haber Lat 2
0 ή 9΄ Β Αδαδος) άδερ ΜSP

10

15

20
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10

15

20

ια. Αμμανιτών και Μωαβιτών στρατευσαμένων επ' Ιωσαφάτην
τον Ιεροσολύμων βασιλέα ήττα
εβ, ώς Αχαβος έπι Σύρους στρατευσάμενος ήττήθητή μάχη και

αυτός απώλετο.
-

περιέχει ή βίβλος αύτη έτη εκατόν εξήκοντα και τρία

Ι. 1. Περί μεν ούν Δαυίδου και της αρετής αυτού και όσων
άγαθών αίτιος γενόμενος τους όμοφύλους πολέμους τε και μάχας
όσας κατορθώσας γηραιός ετελεύτησεν, έν τη πρό ταύτης βίβλω
δεδηλώκαμεν. Σολόμωνος δε τού παιδός αυτού νέου την ήλικίαν
έτι όντος την βασιλείαν παραλαβόντος, δν έτι ζών άπέφηνε τού
λαού δεσπότην κατά τήν τού θεού βούλησιν, καθίσαντος έπι τόν
θρόνον ό μεν πάς όχλος επευφήμησεν, οίον είκός έπ’ άρχομένω
βασιλεϊ, τελευτήσαι καλώς αυτώ τά πράγματα και πρός γήρας
άφικέσθαι λιπαρόν και πανεύδαιμον τήν ήγεμονίαν.
2. Αδωνίας δέ, δς και του πατρός έτι ζώντος επεχείρησε την

άρχήν κατασχεϊν, παρελθών πρός τήν τού βασιλέως μητέρα Βερσά
βην και φιλοφρόνως αυτήν άσπασάμενος, πυθομένης εΐ και διά
χρείαν τινά προς αυτήν άφικτα και δηλούν κελευούσης ώς ήδέως
παρεξομένης ήρξατο λέγειν, ότι γινώσκει μεν την βασιλείαν και
αυτή και διά τήν ήλικίαν και διά τήν τού πλήθους προαίρεσιν
ούσαν αυτού, μεταβάσης δε προς Σολόμωνα τον υιόν αυτής κατά
τήν τού θεού γνώμην στέργει και αγαπά τήν ύπ’ αυτώ δουλείαν

§ 1 = 3 Reg. Π 12.

ROMSP Lat -- -

1 ια". " Η αμανιτών SAP επί ΟΜS 2 τόν, τών RMP ήττα
puφια αφιο αρμοίio Lat 3 β' ια΄Ε τή on. RO αύτη on MSP 5 έτη
tempus annorum Lat εκατόν ρ΄ 8 εκατόν εξήκοντα ρξ, Ο και om. SP

ROMSPELatZonaras II p. 143.
praemittitur titulus: φλαυίου Ιωσήππου (φανίου Ιωσήπου 8) ιουδαϊκήσαρ

χαιολογίασλόγοσ όγδοοσ (η S)Μ-8 φλαυίου Ιωσήπου ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασ
λόγοσ η E 6 i. marg. α΄ Β 8 κατορθώσας) κατώρθωσε Ο 9 σαλομών
τοσ Ε 10 απέφηνε Ρά τού λαού, την λαού, λ ex corr. Η populi unίuersi
Lat 11 καθίσαντος καθίσας Ernesti 12 δ μεν πάς όχλος άπασ όλαόσ
Ε επερχομένωE 13 αυτώ om. Ρ γήρωσO 14 πανεύδαιμον πανευ
δαίμονα RMSP ήγεμονείαν Μ 16 Βερσάβην βηρσαβήν MSP bessabe Lat
19 έγινώσκοι MS 20 και διά) διά Ε και διά) και Ε 21 σαλο

, α
μώνα Ε 22 τού om. Ε αγαπά αγαπή, ή i ras ut uid. Η αγάπη s. m.
rec. Ο αυτού P αυτόν MS -

Πosephus. II. 12

4
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5 και τους παρουσιν (ήδεται πράγμασιν, έδετο δ’ ουν διακονήσαι
πρός τόν άδελφόν αυτώ και πείσαι δούναι τήν τώ πατρί συγκοι
μωμένην πρός γάμον αυτώ Αβισάκην, ού γάρ πλησιάσαι τον πα
6 τέρα διά τό γήρας αυτή, μένειν δ’ έτι παρθένον, ή δε Βερσάβη
και διακονήσειν σπουδαίως υπέσχετο και καταπράξεσθαι τον γάμον 5
δι’ άμφότερα, τούτε βασιλέως αυτώχαρίσασθαι τι βουλησομένου
και δεησομένης αυτής λιπαρώς, και δ μεν εύελπις απαλλάττεται
περί τού γάμου, ή δε τού Σολόμωνος μήτηρ ευθύς ώρμησεν έπι
τον υιόν διαλεξομένη περί ών Αδωνία δεηθέντι κατεπηγγείλατο.
7 και προϋπαντήσαντος αυτή τού παιδός και περιπλακέντος, έπει 10
παρήγαγεν εις τον οικον, ού συνέβαινεν αυτώ κείσθαι τον βασιλικών
θρόνον, καθίσας έκέλευσεν έτερον εκ δεξιών τεθήναι τή μητρί.
καθεσθείσα δ’ ή Βερσάβη μίαν, είπε, οι παί, χάριν αιτουμένη
κατάνευσον και μηδέν εξάρνήσεως δύσκολον μηδε σκυθρωπόν άπερ
8γάση.“ τού δε Σολόμωνος προστάττειν κελεύοντος, πάντα γάρ όσον 15
είναι μητρι παρέχειν, και τι προσμεμψαμένου την άρχήν, ότι μή
μετ’ ελπίδος ήδη βεβαίας του τυχεϊνών άξιοι ποιείται τους λόγους
άλλ’ άρνησιν ύφορωμένη, δούναι τήν παρθένον αυτόν Αβισάκην
Αδωνία τάδελφώ πρός γάμον παρεκάλει.
9 3. Λαβών δε πρός δργήνό βασιλεύς τόν λόγον αποπέμπεται 20
μεν την μητέρα μειζόνων ορέγεσθαι πραγμάτων είπών Αδωνίαν
και θαυμάζειν, πώς ού παραχωρήσαι και τής βασιλείας ως πρεσβυ
τέρω παρακαλεί τον γάμον αυτώ τόν Αβισάκης αιτουμένη φίλους
έχοντι δυνατούς Ιώαβον τον στρατηγόν και Αβιάθαρον τον ιερέα,

§ 4= 3 Reg II 15.

ROMSPELatZonaras II p. 143.
1 και –πράγμασιν et libenter αφere guae gesία sunt Lat ήδεται πράγ

μασιν on. RO *δ’ούν δε τού RO partier Lat 2 πρός τόν αδελφών αυτών
αρμd filium eius suum frafren Lat 3 Αβισάκην βισάκηνΜ αβισάμην E
αθisaach Lat ού) μήE 4 *δεSP Βερσάβη) βερσάβη Βιβηρσάβη OSPβηρ
σαβή MβηρσαβεήE bossabeae Lat 5 διακονήσειν διακονήσειν αυτώE κατα
πράξεσθαι) Bekker καταπράξασθαι codd. ΕZon τόν, αυτώ τόν Ε 6 αυτώ
om. Μ βουλομένου M 7 δεησομένην Β δεηθησομένην. Ο δεησομένου P
αυτής) αυτώ ΒΟ 8 *ευθύς) ευθέωσMSP έπι) πρόσ Ε 9 διαλέξαμένη
SP δεηδέντι Ρ" 10 * προυπαντήσαντοσM 11 παρήγαγεν παρήγαγεν
αυτήν MSPLat 13 Βερσάβη) βηρσάβη (-σαβή Μ) MSP μessabeae Lat αι
τουμένη) αιτουμένη μου MSPLat 14 άρνήσεων M 17 ήδη ήίδει P τού

om. Ο 18 ύφορωμένησΜ αυτώ! Ο "Αβισάκην αδικααρή Lat 19 τώ
αδελφώ ROE 20 “πρός om. Ο * όργήν όργήσMSP 21 ορέγεσθαι
OELat δ’ όρέγεσθαι RMSP 22 επώς om. P 23 αβίασακησΜ αθisach
Lat 24 τόν (ante ιερέα) om. RO
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5

10

μεταπεμψάμενος δε Βαναίαν τόν επί τών σωματοφυλάκων άπο
κτειναι προσέταξεν αυτώ τόν άδελφόν Αδωνίαν, καλέσας δε τόν 10
Αβιάθαρον τόν ιερέα ,θανάτου μέν, είπε, βύεται σε τά τε άλλα
όσα τώ πατρί συνέκαμες και ή κιβωτός, ήν συν αυτώ μετήνεγκας.
ταύτην δέ σοι την τιμωρίαν επιτίθημι ταξαμένω μετά Αδωνία και
τά εκείνου φρονήσαντι, μήτε ένθάδε ίσθι μήτε εις όψιν άπάντα
τήν έμήν, άλλ' εις τήν πατρίδα πορευθείς εν τοις άγρους ζήθι και
τούτον άχρι τελευτής έχει τόν βίον άμαρτών τού μηκέτι είναι δι
καίως έν άξία" καταλύεται μεν ουν άπό τής ιερατικής τιμής δ11
Ίθαμάρου οίκος διά τήν προειρημένην αιτίαν, καθώς και τώ, Αβια
θάρου πάππω προείπεν ό θεός Ηλεί, μετέβη δ' εις τό Φιναάσου
γένος πρός Σάδωκον. οι δε ιδιωτεύσαντες έκ τού Φιναάσου γένους 12

καθ' όν καιρόν εις τόν Ιθαμάρου οίκον ή άρχιερωσύνη μετήλθεν
Ηλεί πρώτου ταύτην παραλαβόντος ήσαν ούτοι δ τού άρχιερέως
Ιησού υιός Bοκίας, τούτου δε Ίώθαμος, Ιωθάμου δε Μαραιωθος,
Μαραιώθου δε Αροφαίος, Αροφαίου δε Αχίτωβος, Αχιτώβου δε
Σάδωκος, δς πρώτος έπι Δαυίδου τού βασιλέως άρχιερεύς έγένετο.
4. Ιώαβος δε δ στρατηγός τήν άναίρεσιν άκούσας Αδωνία 13

περιδεής εγένετο, φιλος γάρ ήν αυτώ μάλλον ή τώ βασιλε Σολό
μων, και κίνδυνον έκ τούτου διά τήν πρός έκείνον εύνοιαν ουκ
άλόγως ύποπτεύων καταφεύγει μεν επί τό θυσιαστήριον, άσφάλειαν
δε ένόμιζεν αυτώ πορείν έκτής πρός τόν θεόν ευσεβείας τού βασι

§ 9=3 Reg. Π25; $ 12= 1 Paral. VI 5-7; $ 13= 3 Reg II 28.

ROMSPELatZonaras II p. 143 sq.
1 μεταπεμψάμενος δε και μεταπεμψάμενοσ Ε βανέαν SP βαναίον Ε
2 δε τόν δε και Ε 3 τόν ιερέα, τον αρχιερέα Ε, fort, Spurium

*δύεται βύσεται (σ inser, τα i. Pas) Ο 4 πατρί] πατρί μου MSPELatZon
5 έταξαμένω) ταξαμένου RO μετ’ E 6 μήτε ένθάδει μή δε ένθάδε RO
*απάντα απαντάν MSP et ut uid. Lat 7 * αλλά MSP 8 άμαρτών– 9 έν αξία φuonian peocasti et non e

st usίum habere te sacardotium Lat
μηκέτι ΜΡ 9 καταλύεται κωλύεται Ε 1

0 *Ίθαμάρου) αθαμάρου ROS
ithamar Lat αβαθάρου οικοσ i.marg.m. 2 Ε 1

1 *Ηλεί) ήλι MS δ
ε Ε

Φιναάσου) φιναάσσου MSP φινεέσσου Εβnees Lat 1
2

*σάδουκον Μσάδοκον

Ρ
ς

φιναάσσου MP φινεάσσου, ε ex α corr.S fines (finees m. 2) Lat γένους
om. Ο 1

3

Ιθαμάρου) αθαμάρου RO thamar Lat 14 ήλι MSP παραλα
βόντεσR ό om. Ο 1

5 Ιησού Ιωσήπον MSPLat βοκκίασMSP μοιρίας Lat
τούτου δ

ε Ίώθαμος om. ΜSP ιραίαn Lat Ιωθάμου Ιωαθάμου Ρ

ήoathan Lat Μαραιωθος, Μαραιώθου) μαρέωθοσ μαρεώθου RO mareoth
marooth Lat 1

6 Αροφαίος, Αροφαίου αγορη ανομή Lat αχίτοβοσάχιτόβου
RO 1
7

σάδοκοσ Ρ
ά

σαδώκ RO 1
8 *Αδωνία) τήν άδωνία MSP 2
2

αυτώ

codd. πορείν) πορ είναι M τόν s. R.

124
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14 λέως. δ δε άπαγγελάντων αυτώ τινων τήν Ιωάβου γνώμην πέμ
ψας Βαναίαν έκέλευσεν άναστήσαντα άγειν έπι τό δικαστήριον ώς
άπολογησόμενον. Ιώαβος δε ουκ έφη καταλείψειν το ιερόν, άλλ’
15 αυτού τεθνήξεσθαι μάλλον ή εν έτέρω χωρίφ. Βαναίου δε την
άπόκρισιν αυτού τώ βασιλεϊ δηλώσαντος προσέταξεν ό Σολόμων 5
έκει την κεφαλήν αυτού άπoτεμεϊν, καθώς βούλεται, και ταύτην
λαβείν τήν δίκην υπέρ τών δύο στρατηγών, ούς ό Ιώαβος άνοσίως
άπέκτεινε, θάψαι δ’ αυτού το σώμα, όπως τά μεν άμαρτήματα
μηδέποτε καταλείπη το γένος τό εκείνου, τής δε Ιωάβου τελευτής
16 αυτός τε και ο πατήρ άθώοι τυγχάνωση και Bαναίας μεν τά κε- 10
λευσθέντα ποιήσας αυτός αποδείκνυται στρατηγός πάσης τής δυνά
μεως, Σάδωκον δε ποιεί μόνον άρχιερέα ό βασιλεύς εις τόν Αβια
θάρου τόπον, δν μετεστήσατο.
17 5. Σουμουίσω δε προσέταξεν οικίαν οικοδομήσαντι μένειν έν
Ιεροσολύμος αυτώ προσεδρεύοντα και μή διαβαίνειν τον χειμάρρουν 15
Κεδρώνα έχειν έξουσίαν, παρακούσαντι δέ τούτων θάνατον έσεσθαι
τό πρόστιμον. τώ, δε μεγέθει τής άπειλής και όρκους αυτώ προσ
18 ηνάγκασε ποιήσασθαι. Σουμούτσος δε χαίρεινούς προσέταξεν αυτώ
Σολόμων φήσας και ταύτα ποιήσεων προσομόσας καταλιπών τήν
πατρίδα τήν διατριβήν έντους Ιεροσολύμους έποιείτο. διελθόντων 20
δε τριών ετών άκούσας δύο δούλους άποδράντας αυτόν έν Γιττη
19 τυγχάνοντας ώρμησεν επί τους οικέτας, επανελθόντος δε μετ' αυ

§ 14 = 3 Reg. II 29.
ROMSPELat ExcPetresc. Ζonaras II p. 144.
1 τινων om. M fort. recte 2 βανέαν SPLat βαναίον Ε άγειν έπι

το δικαστήριον αυτόν έπι τό δικαστήριον άγειν MSP άγειν αυτών επί τό δικα
στήριον Ε 3 δ’ Ε * έφη έφη, eras. uid.ει Β έφηνΟ 4 *βανέου SPLat
5 αυτού om. SP προσέταξεν ό) προσέταξε MSP 6 "αποτεμεϊν αυτού tr

.
Ε
ι

7 δ om. Ο 8 * απέκτεινε ανελε, i. marg. m. 1 απέκτεινε O 9 κατα
λίπη SP 1

0

τυγχάνουσι RO “βανέασSPLat 12 *σάδοκον Ρ* * μόνον
ποιεί tr. SP "αρχιερέα om. Μ 14 Σουμουίσω incip. ΕχcPeir Σουμουίσω

δ
ε

σουμένη δ
’

ώδε Μισουμεί δώδεS σουμε δ
ε ώδεP σεμεει δε ώδε Ρε σεμε

είσω δ
ε E senet uero Lat ότι σουμείωExc 1
5

προσεδρεύοντl ROExc προσ
εδρεύοντα MSP * διαβαίνην Exc χείμαρρον MSPEEχο 1

6 *κεδρώνοσ

MSPExc παρακούσαντα Ε τούτων) coni. τούτω codd. τούτου ExcBekker

1
7 ετό s m
.
1 R τώ) τοM"Εχο αυτώ αυτόν MSPEExc προσηνέγ

κασε P 1
8 Σουμούσος) σουμέιοσM σουμείοσ Εχο σεμείασS σεμεία P σε

μεεισE semei Lat *χαίρειν χάριν ΜSPExc φαμdero Lat 1
9

σαλομων Ε

φήσας) ROEExc έχειν φήσασ MSP dicens Lat * προσομώσασ Με
20 τοις om. ΟΕ 21 δύω Exc αποδράντασ, ντί. Tas. 4-5 Litt. Η απο
δράσαντασ Ε αυτόν, αυτού SPE γίττη, ίi. ras. R γήττη Ε φeth Lat

2
2 επιI MSPEExc πρόσ RO επανελθόντα Ε μετ’ αυτόν. Ο
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τών ό βασιλεύς αισθόμενος, ώς και των εντολών αυτού καταφρονή
σαντος και το μείζον τών όρκων τού θεού μηδεμίαν ποιησαμένου
φροντίδα, χαλεπώς είχε και καλέσας αυτόν ,ού σύ, φησίν, ώμοσας
ν 2 ν. D ο ν D ο Λ -- κ

μή καταλείψειν έμε μηδ΄ έξελεύσεσθαί ποτ έκ ταύτης τής πόλεως
Σ) ν ΣΥ D ν ν -- Σ Σ) ν ν

εις άλλην, ούκουν άποδράση τήν τής έπιορκίας δίκην, άλλά και 20
ταύτης και ών τόν πατέρα μου παρά την φυγήν ύβρισας τιμωρή
σομαι σε πονηρόν γενόμενον, να γνώς ότι κερδαίνουσι μεν ουδέν
οι κακοί μή παρ’ αυτά τάδικήματα κολασθέντες, άλλά παντί τώ
χρόνω ώ νομίζουσιν άδεείς είναι μηδέν πεπονθότες αύξεται και
γίνεται μείζων ή κόλασις αυτούς ής αν παραντίκα πλημμελήσαντες
»η 44 ν Λ ν Σ

έδοσαν" και Σουμούισον μεν κελευσθείς Βαναίας άπέκτεινεν.
Π. 1. Ήδη δε τήν βασιλείαν βεβαίως έχων Σολόμων και τών 21

D -ν ΣΥ ν Λ -- -- -ο

έχθρών κεκολασμένων άγεται την Φαραώθου τού τών Αιγυπτίων
βασιλέως θυγατέρα και κατασκευάσας τά τείχη [τών Ιεροσολύμων
πολλώ μείζω και όχυρώτερα των πρόσθεν όντων δείπε τά πράγ
ματα λοιπόν επί πολλής ειρήνης μηδ' υπό τής νεότητος πρός τε
δικαιοσύνην και φυλακήν τών νόμων και μνήμην ών ο πατήρ τε
λευτών έπέστειλε βλαπτόμενος, άλλά πάνθ’ όσα οι τους χρόνους
προβεβηκότες και πρός τό φρονείν ακμάζοντες μετά πολλής άκρι
βείας επιτελών έγνω δ' εις Γιβρώνα παραγενόμενος επί τού χαλ-22
κέου θυσιαστηρίου τού κατασκευασθέντος υπό Mουσείου θύσαι τώ
θεώ και χίλια τόν άριθμόν ώλοκαύτωσεν ερεία, τούτο δε ποιήσας
μεγάλως έδοξε τον θεόν τετιμηκένα φανείς γάρ αυτώ κατά τούς
Ο -ν - --

ύπνους εκείνης τής νυκτός έκέλευσεν αιρείσθαι, τίνας άντι τής εύσε

§ 19=3 Reg.Π 41; $21 = 3 Reg III 1; $ 22= 3 Reg III 1, 2 Paral. I 3.

ROMSPELatExcPetresc Zonaras II p. 144.
3 είχεν Εχο 4 καταλείψην με Εχο μή δε Μ ποτ’ έκ] ποτε Μ

ποτε έκ SPE ποτών έκ Εχο 5 ούκουν ούκ ούν Β ούκούν ούκ Ο ουκ άν
Ε αποδράσησ Ε τήν om. Εχο τήσ’ έπιορκίαστήν tr

. Ε 6 ταύ
της και ών) ταύτησκαιόν Β ταύτη και Ο τόν) εισ τόν Ε φυγήν φύσιν
RO 7 κερδαίνουσι μεν κερδαίνουσιν MSPExc et u

t

uid. Lat 8 παντί τώ
χρόνων αντί τού χρόνου coni, 9 άδεείς αδικείσ Εχο 1

0 μείζον RO

ή
ς οισ Ο ήν MExc πλημελήσαντεσΟ 1
1 Σουμούισον) σoυμέεισον ΜSP

σουμείσον Exc semei Lat Bαναίαση βανέασS"Ρ"Lat βαναΐοσE ό βαναίασ
Exc απέκτεινεν) θη. Εχο 12 i. marg. II Lat έχων) έχων ό MSP
σαλομών ELat 13 * Φαραώθου) φιλαναοnis Lat 14 ετών on. RO 15 μεί
ζονα Ε * όχυρότερα ROM 20 επιτελών) επιστέλλων RO * Γιβρώνα)
γϊβρωνα Μ χεβρώνα SP hebron Lat *χαλκέου χαλκού MSP 21 Μου
σείου] μωυσήουσΜ μωϋσέωσSP μωυσέρσE 23 έδοξε, ε i. Tas. 2-3 litt. R.

έδοξε SP *αυτώ om. Ο 24 αιρείσθαι) αιτείσθαι Ε αιτήσαι Zon petcret
Lat
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23βείας παράσχη δωρεάς αυτώ. Σολόμων δετά κάλλιστα και μέγιστα
και θεώ παρασχεϊν ήδιστα και λαβείν άνθρώπω συμφορώτατα τον
θεόν ήτησεν ο

ύ

γάρ χρυσόν ουδ’ άργυρον ουδε τον άλλον πλούτον
ώς άνθρωπος και νέος ήξίωσεν αυτώ προσγενέσθαι, ταύτα γάρ
σχεδόν νενόμισται παρά τους πλείστους μόνα σπουδής άξια και θεού 5

δώρα είναι, άλλά ,δός μοι φησί, δέσποτα, νούν υγιή και φρόνησιν
άγαθήν, οίς ά

ν

τόν λαόν τάληθή και τ
α

δίκαια λαβών κρίνουμε."

2
4

τούτοις ήσθη τους αιτήμασιν δ θεός και τά τε άλλα πάνθ’ ώ
ν

ουκ έμνήσθη παρά την εκλογήν δώσειν έπηγγείλατο πλούτον δόξαν
νίκην πολεμίων, και πρό πάντων σύνεσιν και σοφίανοίαν ουκ άλλος
τις άνθρώπων έσχεν ούτε βασιλέων ούτ’ ιδιωτών, φυλάξειν τ

ε

και
τους έκγόνους αυτού την βασιλείαν έπι πλείστον ύπισχνείτο χρόνον,

ά
ν

δίκαιός τ
ε

ών διαμένη και πειθόμενος αυτώ και τον πατέρα

2
5 μιμούμενος εν οις ή
ν άριστος, ταύτα του θεού Σολόμων άκούσας

άνεπήδησεν ευθύς εκ τής κοίτης και προσκυνήσας αυτόν υπέστρε
ψεν εις Ιεροσόλυμα, και πρό τής σκηνής μεγάλας επιτελέσας θυ
σίας κατευωχεί τους Ιουδαίους άπαντας,
26 2

.

Ταύτας δε τας ήμέρας κρίσις έπ’ αυτόν ήχθη δυσχερής,

ή
ς

τ
ο

τέλος εύρεϊνήν επίπονον, το δε πράγμα περί ου συνέβαινεν
είναι τήν δίκην άναγκαίον ήγησάμην δηλώσαι, να τους έντυγχάνουσι
τότε δύσκολον τής κρίσεως γνώριμον ύπάρξη, και τοιούτων μεταξύ
πραγμάτων γενόμενοι λάβωσιν ώσπερ έξ

ι

εικόνος τής του βασιλέως
άγχινοίας τ

ό

βαδίως άποφαίνεσθαι περί των ζητουμένων δυνηθή

2
7 ναι, δύο γυναίκες έταιρα τόν βίον ήκον έπ' αυτόν, ών ή άδικεί

σθαι δοκούσα πρώτη λέγειν ήρξατο ,οικώ μέν, είπεν, ώ βασιλεύ,

μετά ταύτης εν ένι δωματίω, συνέβη δ
’

άμφοτέρας ήμίν έπι μάς
28ήμέρας άπoτεκείν κατά τήν αυτήν ώραν άρρενα παιδία, τρίτης δε

§ 23 = 3 Reg III 6, 2 Paral. I 8, § 26 = 3 Reg III 16.

ROMSPELatZonaras II p. 144.

1 παράσχει. Η παράσχη δωρεάς αυτών αυτώ Μ δώσει αυτώ δωρεάσE

Σολόμων) i. marg. β΄Β τ
ά

om. Ρ 2 θεώ τω θεώ. Ο συμφερώτατα

s. m
. 2
,
ώ
,

e
x ό corr. m
.
1 R τον om. SP 4 αυτώ codd. 7 *ταληθή

αληθή RO λαβών) λαλών cod. Wat. apud Hudson, om. Ε *κρίνουμε ανα
κρίνοίμι Μ 8 ήίσθη 8 αθεός diuiniίας Lat 1

0 “πολεμίων πολεμίων
κάθεξίν SP προ om. Μ ε άλλος άλλην M 1

1 ούτε ROSP τε) δεΟΕ

1
2 έγγόνοισE 13 *διαμένη διαμείνη ΟP 1
5

ευθύς om. Μ 1
6 πρό]

πρόσM 1
7

κατευώχει MSP Ιουδαίους ίδιουσMSP, om. Lat 18 έπ'
πρόσRO 1
9 ή
ν

η
ν P
ι

2
2

γινόμενοι MSP 24 *έπ" πρόσO 25 *οικώ
μένl habitabamus Lat 26 - μετά ταύτης μετ' αυτήσ ROM έπι) από RO

2
7 άρρενα παιδία om. Lat * άρρεν Ο
'

10

15

20

25
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ήμέρας διελθούσης επικοιμηθείσα τώ, αυτής παιδίω αύτη τούτο μεν
άποκτείνει, βαστάσασα δε τούμόν έκτών γονάτων προς αυτήν μετα
φέρει και το νεκρόν έμού κοιμωμένης εις τάς άγκάλας μου τίθησι.
πρωί δε θηλήν όρεξαι βουλομένη των παιδίω τό μέν έμόνούχ εϋ-29
5 ρον, τό δε ταύτης νεκρόν δρώιμοι παρακείμενον άκριβώς γάρ κατα
νοήσασα τούτο επέγνων" όθεν άπαιτώ τόν έμόν υιόν και ουκ άπο
λαμβάνουσα καταπέφευγα, δέσποτα, έπι τήν παρά σού βοήθειαν"
τώ γάρ είναι μόνας και μηδένα τον ελέγξαι δυνάμενον φοβείσθαι
καταφρονούσα ισχυρώς άρνουμένη παραμένει “ ταύτ’ ειπούσης δ 30
βασιλεύς άνέκρινε την ετέραν, τί τους ειρημένος άντιλέγειν έχει
τής δε άρνουμένης τούτο πεποιημένα, το δε παιδίον ζήν τό αυτής
λεγούσης, το δε τής άντιδίκου τεθνηκένα, μηδενός επινοούντος την
κρίσιν άλλ’ ώσπερ έπ’ αινίγματι περί τήν εύρεσιν αυτού πάντων
τή διανοία τετυφλωμένων μόνος δ βασιλεύς επενόησέ τι τοιούτον
κελεύσας κομισθήναι και το νεκρόν και τό ζών παιδίον μεταπέμ-31
πεταί τινα τών σωματοφυλάκων και σπασάμενον έκέλευσε τήν μά
χαιραν αμφότερα διχοτομήσαι τά παιδία, όπως εκάτερα λάβωσιν
άνά ήμισυ τού τε ζώντος και τού τετελευτηκότος, επί τούτω πάς 32
μεν ό λαός λανθάνων έχλεύαζεν ώς μειράκιον τον βασιλέα, μεταξύ

20 δε τής μεν άπαιτούσης και άληθούς μητρός άνακραγούσης τούτο
μή ποιείν άλλά παραδιδόναι τή ετέρα το παιδίον ώς εκείνης, άρ
κείσθαι γάρ τώ, ζήν αυτό και βλέπειν μόνον κάν άλλότριον δοκή,

τής δ’ ετέρας ετοίμως έχούσης διαιρούμενον ιδείν τό παιδίον και
προσέτι βασανισθήναι και αυτήν άξούσης, ο βασιλεύς έπεγνούς 33

25 τάς εκατέρων φωνάς άπό τής άληθείας γεγενημένας τή μεν άνα
κραγούση το παιδίον προσέκρινε, μητέρα γάρ αυτήν άληθώς είναι,
τής δε άλλης κατέγνω πονηρίαν τότε διον άποκτεινάσης και το

Ο

5

§ 28= 3 Reg. III 19.

ROMSPELatZonaras II p. 144sq.
1 δελθούσης) έλθούσησ Ο αυτήσ codd. έαυτήσE παιδίω/ παιδί Ε
αύτη om. Ο 2 κα

ι

αποκτένει RM αποκταίνει. Ο αυτήν OMSP έαυτήν Ε

3 τόν νεκρών SP 4 θηλύν. Ο 6 απαιτώ απαιτούσα Ε ούκ απο
λαμβάνουσα ο

ύ

καταλαμβάνουσα RO μή απολαμβάνουσα Ε 8 τώl Hudson
το RMSP τού Ο μόνας μόνασήμάσMSP ελέγξαι) εξελέγξαι (γξ exγχ
uid. corr. Ρ

)

MSP 1
0

έχοι MSP 1
1 τ
ο

δ
ε παιδίον ζήν τ
ό

αύτήσ RO τ
ό

δ
ε παιδίον τ
ό

έαυτή.σ ζήν MSP τ
ό

έαυτήσ παιδίον ζήν Ε 13 αλλά Μ

*επ'] έν RO 14 τή om. Μ
'

τετυφλωμένων, υ i. Pas. 2 P μόνοσ, σ exν
corr. M 15 *και om. MSP *τόν νεκρών MSP 16 έκέλευσε προσέταξε
MSPE 1

7 εκάτερα ΟΕ έκατέρα SP 2
0 * απαιτούσης και om. MLat

2
2

τώ) τ
οOM 2
3

"εχούσησ ετοίμωσ tr
.
M 2
4

και (ante αυτήν) 8.1 R

και αυτήν) μcram matren Lat και βασανισθήναι αυτήν coni.
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34 τής φίλης σπουδαζούσης άπολλύμενον θεάσασθαι, τούτο μέγα
δείγμα και τεκμήριον τής τού βασιλέως φρονήσεως και σοφίας ένό
μιζε το πλήθος, κάξ εκείνης τό λοιπόν τής ήμέρας ώς θείαν έχοντι
διάνοιαν αυτώ προσεχον.

35 3. Στρατηγοί δ’ αυτό και ήγεμόνες ήσαν τής χώρας άπάσης
οίδε" τής μέν Εφραίμου κληρουχίας Ούρης" έπι δε τής Βιθέμες
τοπαρχίας ήν Διόκληρος, την δε των Δώρων και την παραλίαν
Αβινάδαβος είχεν ύπ’ αυτώ γεγαμηκώς τήν Σολόμωνος θυγατέρα
36 το δε μέγα πεδίονήν υπό Bαναία τώ. Αχίλου παιδί, προσεπήρχε
δε και τής άχρι Ιορδάνου πάσης, τήν δε Γαλαδίτιν και Γαυλανίτιν
έως του Λιβάνου όρους και πόλεις εξήκοντα μεγάλας και όχυρω
τάτας έχων ύφ’ αυτόν Γαβάρης διείπεν Αχινάδαβος δε τής Γαλ
λαίας όλης άχρι Σιδώνος επετρόπευε συνοικών και αυτός θυγατρι
37 Σολόμωνος Βασίμα τούνομα" τήν δε περί Aκήν παραλίαν είχε
Βανακάτης" Σαφάτης δε τό Ιταβύριον όρος και Καρμήλιον και την
κάτω Γαλιλαίαν άχρι τού ποταμού Ιορδάνου χώραν επί τούτω
πάσαν έπετέτραπτο" Σουμούις δέ τήν τής Βενιαμίδος κληρουχίαν
έγκεχείριστο Γαβάρης δε είχε την πέραν τού Ιορδάνου χώραν επί
38 δε τούτων εις πάλιν άρχων άποδέδεικτο. θαυμαστήν δ’ επίδοσιν

§ 34= 3 Reg. Π28.

ROMSPELatZonaras II p. 145.
2 *φρονήσεως) φρονήσεώστε SP ενόμισεE 3*τό λοιπόν λοιπόν MSP

fort. recte *έχοντι) έχων την O 4 προσεχε. Ε 6 ευφραίμου. Ο Δήren
Lat Oύρης μri Lat βιθιέμεσ Μ βιθιεμέ Β βιεθεμε. Ο βηθλεέμησSP beth
len Lat Βηθσέμες Bosius Bαιθσέμες Schotanus 7 Διόκληρος ο κλήροσROM
dochi Lat την δε τών δε M 8 Αβινάδαβος) αβινάδαμοσRO αβανάδα
βοσMS amminadab Lat υπ' έπ’ O ύφ’ αυτώ Dindorf 9 παιδίον SP,
βανέα SP“Lat Aχίλου) ιαοί Παι προσεπήρχε Hudson προσυπήρχε

codd. 10 και om. Ο ιαρδάνου MS Γαλαδίτιν] γαλαδίτην Β γαλανιτίν. Ο
γαλααδίτην MS γαλααδίτιν SAP galaiden Lat Γαυλανίτιν) παυλανίτιν RO
γαυλανίτην Μ γαυλωνίτιν (ι ex η corr. 8) SP φαμlantien Lat 11 πόλισP
εξήκοντα centum seωaginία Lat 12 αυτόν MP γαβάρισΜ φαινία Lat
αχινάδαμοσO achinadab Lat 13 σιδώνα, supra α's. οσm.rec. O 14 βασι
μά RO περί Aκήν περιαλκή RO πετριακήν SP σινοα ανοαο αίμttaten Lat
παραλίαν, ρα 8 m 2 P 15 διαύγίum Lat Καρμήλιον καρμίλιον. Ο κάρ
μίλον, ή ex η corr. Η κάρμηλον MSP carmelum Lat 16 κάτω om. Μ άχρι

τού –17 έπετέτραπτο) regionem αμtem usque ad tordanem fίμμιum constitutan
basan dispomebat Lat επί τούτω επί τούτων RO επί δε τούτων SP έπι δε
τούτων M 17 επιτέτραπτο P Σουμούς) σουβέησSP σουβεήσM sunei
Lat την om. Μ Βενιαμίδος βενιαμίτιδοσOSP βενιαμείτιδοσΜ 18 έγ
κεχειριστο) έγκεχειρισμένοσΜ Γαβάρης) ταβάρησΜ χαθαν Πατ 19 πάλιν
om. Lat απεδέδεικτο SP δε MSP

10
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έλαβεν ότε τών Εβραίων λαός και ή Ιούδα φυλή πρός γεωργίαν
τραπέντων και την τής γής επιμέλειαν ειρήνης γάρ άπολαύοντες
και πολέμους και ταραχαϊς μή περισπώμενοι και προσέτι τής πο
θενοτάτης ελευθερίας άκρατώς εμφορούμενοι πρός τώ συναύξειν
έκαστος τα οικεία και ποιείν άξια πλείονος υπήρχεν.
4. Ήσαν δε και έτεροι τώ βασιλεϊ ήγεμόνες, οι τής τε Σύρων 39

γής και των άλλοφύλων ήτις ήν άπ’ Ευφράτου ποταμού διήκουσα
μέχρι τής Αιγυπτίων έπήρχον εκλέγοντες αυτώ φόρους παρά των
έθνών, συνετέλουν δε και τή τραπέζη καθ’ ήμέραν και τώ, δείπνω40
του βασιλέως σεμιδάλεως μέν κόρους τριάκοντα, άλεύρου δε ξ", σιτι
στους δε βόας δέκα και νομάδας βόας είκοσι, σιτιστούς δε άρνας
εκατόν. ταύτα πάντα πάρεξ τών άπ’ άγρας ελάφων λέγω και βου
βάλων και τών πετεινών και ιχθύων έκομίζετο καθ’ ήμέραν βασι
λεί παρά των αλλοφύλων, τοσούτον δε πλήθος ήνάρμάτων Σολό-41
μων, ώς τέσσαρας είναι μυριάδας φατνών τών ύποζευγνυμένων
ίππων, χωρίς δε τούτων ήσαν ιππείς δισχιλιοι και μύριοι, ών οι
μεν ήμίσεις τώ βασιλεϊ προσήδρευονέν Ιεροσολύμους, οι δε λοιποί
κατά τάς βασιλικάς διεσπαρμένοι κώμας εν αυταίς κατέμενον. δδ'
αυτός ήγεμών ότήν τού βασιλέως δαπάνην πεπιστευμένος και τους
ίππους έχορήγει τά επιτήδεια συγκομίζων εις δν ό βασιλεύς διέ
τριβε τόπον.
5. Τοσαύτη δ’ ήν ήν ο θεός παρέσχε Σολόμωνι φρόνησιν και 42

σοφίαν, ώς τούς τε άρχαίους υπερβάλλειν άνθρώπους και μηδέ τούς
Αιγυπτίους, οι πάντων συνέσει διενεγκεϊν λέγονται, συγκρινομένους
λείπεσθαι παρ' ολίγον, άλλά πλείστον άφεστηκότας τής του βασιλέως
φρονήσεως ελέγχεσθαι. ύπερήρε δε και διήνεγκε σοφία και τών κατά 43

§ 38 = 3 Reg. IV 20.

ROMSPELatExcPeiresoZonaras II p. 145.
1 φυλή om. O 2 απολαβόντεσ R 3 περισπόμενοι Ο. 4 τώ) coni.

τό codd. συναυξείν RO 9 δε om. Ο 10 choros Lat δε ξ1 δε έξRO
δ’ εξήκοντα M 11 σιτιστούς δε σιτιστούστε Ρ και σιτιστούσM 12 απ'
έπ’ Μ 13 πετεινών πτηνών MSP βασιλεί, τώ βασιλεϊ MSP, om. Lat
14 τοσούτων Ρ 15 είναι om.Ο φατνών τών υποζευγνυμένων φατν ζευγε
νυμένων, ante ζ spat. uacuum circ. 9 litt. Ο αποζευγνυμένων Β ύπεζευγ
μένων MSP 17 λοιποί) ήμισεισ suppl: in spatio uacuo circ.6 litt. n rec. Ο
18 κώμας χώρασM 22 τοσαύτη incip. Εχο τήν ήν ήν Μήν. Εχο
σολόμων (σολομών, Μ) παρέσχε tr

,

MSP σαλομών, παρείχε Ε Σολόμων,
om. Εχο 23 *σοφία. Εχο ώ

ς

τούς τε) ώστε τούσM * αρχαίουσ, αίi.
ras. 1 litt. m.2 Ρ αρχέουσ Exc *ύπερβάλλειν) υπερβαίνειν RO 24 συνέσει

έν συνέσει SP 25 αλλά] αλλά και MSPExc τού om. ΜSPExc 26 τών)
τόν Ρ
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τόν αυτόν καιρόν δόξαν εχόντων παρά τους Εβραίους επί δεινότητα,
ων ου παρελεύσομαι τα ονόματα ήσαν δε Αθανος και Αμανός
44 και Χάλκεος και Δάρδανος υιοί Hμάωνος, συνετάξατο δε και βι
βλία περί ώδών και μελών πέντε πρός τοις χιλίοις και παραβολών
και εικόνων βίβλους τρισχιλίας καθ’ έκαστον γάρ είδος δένδρου
παραβολήν είπεν άπό υσσώπου έως κέδρου, τον αυτόν δε τρόπον
και περί κτηνών και τών επιγείων άπάντων ζώων και τών νηκτών
και τών άερίων ουδεμίαν γάρ φύσιν ήγνόησεν ουδέ παρήλθεν άν
εξέταστον, άλλ’ έν πάσας έφιλοσόφησε και την επιστήμην τών έν
45 αυταίς ιδιωμάτων άκραν επεδείξατο. παρέσχε δ’ αυτώ μαθεϊνό
θεός καί τήν κατά τών δαιμόνων τέχνην εις ώφέλειαν και θερα
πείαν τους άνθρώποις" έπωδάς τε συνταξάμενος ας παρηγορείται
τά νοσήματα και τρόπους εξορκώσεων κατέλιπεν, οίς οι ένδούμενοι
46τά δαιμόνια ώς μηκέτ’ επανελθείν εκδιώξουσι και αύτη μέχρι νύν
παρ’ ήμύν ή θεραπεία πλείστον ισχύει ιστόρησα γάρ τινα Ελεά
ζαρον τών όμοφύλων Ούεσπασιανού παρόντος και τών υιών αυτού
και χιλιάρχων και άλλου στρατιωτικού πλήθους υπό τών δαιμο
νίων λαμβανομένους άπολύονται τούτων, δ δε τρόπος τής θερα
47 πείας τοιούτος ήν προσφέρων τας βισί τού δαιμονιζομένου τον
δακτύλιον έχοντα υπό τή σφραγίδι βίζαν έξ ών υπέδειξε Σολόμων
έπειτα εξελκεν όσφρoμένω διά τών μυκτήρων το δαιμόνιον, και
πεσόντος ευθύς τάνθρώπου μηκέτ’ εις αυτόν επανήξενώρκου, Σολό

§ 43-44 = 3 Reg. IV 27–29, cf. Sap. Sal.VII 17–21.

ROMSPELat ExcPeirΖonaras II p. 145sg. Michael Glycas II p.342.
1 εχόντων έχειν τών Exc δεινότητα fin. Εχc 2 αθάνοσ MSP athen

Lat αίμανοσM αμάνοσSP heman Lat 3 χαλκέρσ MSP chalcheus Lat
χάρκεοσ cod. Wat. apud Hudson ήμάωνοσM maonis Lat συνέταξεν Ε
“δε om. Ο 5 τρισχιλιουσΜΕ 6 ύσώπου ME γsopo Lat 7 επιγείων τ’
επιγείων MSP πετεινών Ε νυκτών Ε 8 γάρι ROELat γάρ τούτων MSP
9 *και, κ ex ν corr. R 10 αυτοϊσSPE 12 ας] οισE παρηγορείται

παρηγόρειτά Ε 13 *κατέλειπεν Μ οι ένδούμενοι ένδούμενοι ΜΡέναδόμενα,

α finale ex oι corr.8 ένδούμενα E obstriott (daemones) Lat 14 μηκέτι E * έκ
διώξουσι) εκδιώκουσεMSP 15 * ιστορήσαι Μ 16 ετών όμόφυλον O", corr.m.1
* Ούεσπασιανού, ού έσπασιανούM ότε ουεσπασιανού RO 17 *χιλιάρχου

RO ύπό τούσϋπό MSPE δαιμόνων Ε 18 ετούτων, τούτον SP τού
τουσ Ο ετήσιθεραπείαστρόποσtr. M 20 υπό την σφραγίδα EZon υπέ

δειξε

δείξει υπέξηρε Μ σαλομών Ε 21 έπειτα on. RO όσφρομένων όσφρω

μένω, ω post ρ ί. Tas. 2-3 litt. R οσφρωμένος m. rec. Ο όσφρωμένω MSP
όσφραινομένωE όσφραινόμενον Glycas 22 τού ανθρώπου ME μηκέτι Ε
*μηκέτ’-187,1 και om. Ο επανήξειν επανελθείν MSPE σολομών

τοσ SP σαλομώνοσ Ε

10
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20
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μωνός τε μεμινημένος και τάς έπωδάς άς συνέθηκενέκείνος επιλέγων.
βουλόμενος δε πείσαι και παραστήσαι τους παρατυγχάνουσινό Ελεά-48
ζαρος, ότι ταύτην έχει την ισχύν, έτίθει μικρόν έμπροσθεν ήτοι ποτή
ριον πλήρες ύδατος ή ποδόνιπτρον και τώ, δαιμονίω προσέταττεν
έξιόν τάνθρώπου ταύτα ανατρέψαι και παρασχεΐν έπιγνώνα τους
δρώσιν, ότι καταλέλοιπε τόν άνθρωπον, γινομένου δε τούτου σαφής 49
ή Σολόμωνος καθίστατο σύνεσις και σοφία δι’ ήν, να γνώσιν άπαν
τες αυτού το μεγαλείον τής φύσεως και τό θεοφιλές και λάθη μη
δένα τών υπό τον ήλιον ή τού βασιλέως περί πάν είδος άρετής
ύπερβολή, περί τούτων ειπείν προήχθημεν.
6. Ο δε τών Τυρίων βασιλεύς Ειρωμος άκούσας ότι Σολόμων 50

τήν τού πατρός διεδέξατο βασιλείανύπερήσθη, φίλος γάρ έτύγχανε
τώ Δαυίδη, και πέμψας προς αυτόν ήσπάζετό τε και συνέχαιρεν
επί τους παρουσιν άγαθους, αποστέλλει δε προς αυτόν Σολόμων
γράμματα δηλούντα τάδε" ,βασιλεύς Σολόμων Ειρώμω βασιλεί.51
ίσθι μου τον πατέρα βουληθέντα κατασκευάσαι τώ θεώ ναόν υπό
τών πολέμων και τών συνεχών στρατειών κεκωλυμένον, ού γάρ
έπαύσατο πρότερον τους εχθρούς καταστρεφόμενος πριν ή πάντας
αυτούς φόρων υποτελείς πεποιηκένα, εγώ δε χάριν οίδα τω θεώ 52
τής παρούσης ειρήνης και διά ταύτην εύσχολών οικοδομήσαι τώ
θεώ βούλομαι τον οικον" και γάρ ύπ’ έμού τούτον έσεσθαι τώ
πατρί μου προείπεν ό θεός, διό παρακαλώ σε συμπέμψαι τινάς
τους έμούς εις Λίβανον το όρος κόψοντας ξύλα" πρός γάρ τομήν
ύλης επιστημονέστερον έχουσι τών ήμετέρων οι Σιδώνιοι, μισθών
δ' δν άνδρίσης εγώ τους υλουργούς παρέξω."
7. Αναγνούς δε την επιστολήν Ειρωμος και τους έπεσταλμέ-53

§ 50 = 3 Reg. V 1.

ROMSPELatZonaras II p. 146. Michael Glycas II p.342.
1 κ

α
ι

συνέθεικεν. Ο 2 *Melcazarus Lat 3 κα
ι

ότι έτι RO * έχειν RO
«έτίθη Ο 4*ή om. Μ ετών αυτώ τώ, RO 5 έξιόν τανθρώπου,

έξιόντ’ ανθρώπου. Ο έξιόντι ανθρώπου Β έξιόντι τού ανθρώπου MSPE et ut

uid. Ζon ταύτα) ταύτ’ MSPE αυτό Zon αναστρέψαι Ε 6 * σαφής)
αφ’ ήσRO 7 σολομώντοσSP σαλομώνοσE 8 τό μεγαλείον αυτού tr

.
M

ιό om. M 9 τόν) τών Β ή om. Μ 1
1 τών τυρέων Μ ίψri Lat

ερωμοσ R*Ο ειρωμοσM tram Lat 1
2 τού s. m. 1 Μ ετύγχανε. ΟΡ

1
4

αποστέλλει επιστέλλει Μ προς αυτόν, α
ι

ομη denuo Lat Σολόμων

1
5 βασιλεύς om. Μ ερώμω MSP δώμω Ε ίναn Lat 16 υπό τών –17

στρατειών, υπό τών πολέμων και συνεχών RO bellis frequentibus Lat

1
7 στρατιών MSP 1
9 πεποιηκένα) έποίησεν MSP 22 *συμπέψαι Ο

23 * ad montem libani Lat 24 οι om. ΜSP 25 δ
ε MSP όν on. RO
εγώ om. MSP 26 ερωμοσ' (οσ ex ω corr, My MSP ram Lat



188 ΑΝΤΙΩ.ΠΟΙΟ. VIII 53-57 (ΙΙ 7-9)

νος ήσθείς άντιγράφει τώ, Σολόμωνι" ,βασιλεύς Ειρωμος βασιλεί
Σολόμων, τον μεν θεόν εύλογείν άξιον, ότι σου την πατρώαν
παρέδωκεν ήγεμονίαν άνδρι σοφώ και πάσαν άρετήν έχοντι, εγώ

5
4 δ
ε

τούτοις ήδόμενος άπαντα υπουργήσω τά έπεσταλμένα τεμών
γάρ ξύλα πολλά και μεγάλα κέδρου τ

ε

και κυπαρίσσου διά τών
έμών καταπέμψω έπι θάλασσαν και κελεύσω τούς έμούς σχεδίαν
πηξαμένους εις δ

ν

άνβουληθής τόπον τής σαυτού χώρας πλεύσαν
τας άποθέσθαι" έπειθ’ οι σοί διακομίσουσιν εις Ιεροσόλυμα, όπως

δ
ε

και σ
ύ

παράσχης ήμινάντ τούτων σίτον, ού διά τό νήσον οικεΐν
δεόμεθα, φρόντισον."

“55 8
.

Διαμένει δ
ε

άχρι τής τήμερον τ
ά

τών επιστολών τούτων
αντίγραφα ουκ εν τοις ήμετέρους μόνον σωζόμενα βιβλίοις άλλά και
παρά Τυρίοις, ώστε ει τις εθελήσειε το ακριβές μαθεΐν, δεηθείς
τών επί τού Τυρίων γραμματοφυλακείου δημοσίων εύροι συμφω

5
6

νούντα τους ειρημένος υφ' ημών τά παρ’ εκείνος, ταύτα μένουν
διεξήλθον βουλόμενος γνώνα τους έντευξομένους, ότι μηδέν μάλλον
έξω τής άληθείας λέγομεν, μηδε πιθανούς τεσι και προς άπάτην
και τέρψιν έπαγωγούς τήν ιστορίαν διαλαμβάνοντες τήνμέν εξέτασιν
φεύγειν πειρώμεθα, πιστεύεσθαι δ

’

ευθύς άξιούμεν, ουδε συγκε
χωρημένον ήμύν κατεξανισταμένους τού πρέποντος τή πραγματεία
άθώοις υπάρχειν, άλλά μηδεμιάς άποδοχής τυγχάνειν παρακαλούν
τες, α

ν μή μετά αποδείξεως και τεκμηρίων ισχυρών εμφανίζειν
δυνώμεθα τήν άλήθειαν.
57 9

. Ο δε βασιλεύς Σολόμων ώς έκομίσθη τ
ά παρά Τυρίων

βασιλέως γράμματα τήν τ
ε προθυμίαν αυτού και την εύνοιαν έπή

νεσε και οίς ήξίωσε τούτοις αυτόν ήμείψατο, σίτου μεν αυτώ κατ'

§ 53 – 3 Reg. V 8.

ΒΟΜSPELat

1 ήσθείς ισθείσ R τώ: om. Η ειρωμοσMSP tram Lat 3 ήγεμο
νίαν) ήγεμονείαν Μ εύδαιμονίαν. Ο 5 μεγάλου RO τε om. Ο 6 έπι

θάλασσαν καταπέμψω tr. MSP 7 άν s. m
.
1 Ρ σαυτού αυτού RO πλεύ

σαντασ, αν ex oν corr. R 8 διακομίσωσιν M 9 δε και σύ om. M τό)
τό. S οικεΐν) οικοδομεϊν Ο 1

1 δ
’

MSP σήμερον SP 12 σωζόμενα

S
ς βίβλοσM 1
3 ώστ’ MSP θελήσειε MSP 1
4 τών έπι – δημοσίων

custoden monumentorum publicοrum Tyriae ciutatis Lat τών) τού ROLat

τού coni. τών ROSP, om. Μ γραμματοφυλακείου) γραμματοφυλακίων
MSP συμφωνούνται συμφωνούντ’ άν coni. 1

5 ύφ' παρ' Ρ 1
9 αξι

ούμεν ουδε συγκεχωρημένον άξουμένου συγκεχαρισμένον RO ουδε – 21

υπάρχειν om. Lat 2
0 τ
ή

πραγματεία) coni. τήσ πραγματεσία codd.

2
3

δυνάμεθα ROM 2
4 παρά παρά τού MSP έγri regis Lat 2
6 * αυτών
αυτόν Ρ



ANTIQ. IUD. VIII 57-61 (ΙΙ 9. ΙΙΙ 1) 189

5

10

15

έτος πέμψας δισμυρίους κόρους και τοσούτους έλαίου βάτους, δ δε

ν ν C ν " - ο ν Σ
)

D - ν » η

βάτος δύναται ξέστας έβδομήκοντα δύο" τ
ό δ
’

αυτό μέτρον και οίνου
-- α ν τ

,

ο ν Υ κ
. ν D - ν

παρείχεν. ή μεν ούν Ειρώμου φιλία και Σολόμωνος άπό τούτων 58

Σ" - γν ν Σr Ω αν C ν ν

έτι μάλλον ηύξησε και διαμένειν ώμοσαν εις άπαν. δ δ
ε

βασιλεύς

επέταξε παντί τω λαώ φόρον εργάτας τρισμυρίους, οις άπονον την
εργασίαν κατέστησε μερίσας αυτήν συνετώς μυρίους γάρ έποίησε
κόπτοντας επί μήνα ένα έν Λιβάνω όρει δύο μήνας άναπαύεσθαι
παραγινομένους επί τά οικεία, μέχρις ο

ύ πάλιν οι δεσμύριοι τήν
εργασίαν άναπληρώσωσι κατά τόν ώρισμένον χρόνον έπειθ’ ούτως 59

συνέβαινε τους πρώτους μυρίος διά τετάρτου μηνός άπαντάν έπι

τ
ο

έργον. έγεγόνει δ
'

επίτροπος του φόρου τούτου Αδώραμος,

ήσαν δ
’

έκτών παροίκων ούς Δαυίδης καταλελοίπει τών μεν παρα

ν ν ν ν Σν αν C ν ν -- ν

κομιζόντων τήν λιθίαν καί τήν άλλην ύλην έπτά μυριάδες, των δε

λατομούντων όκτάκις μύριοι, τούτων δ
’

επιστάται τρισχιλιοι και
τριακόσιοι, προστετάχει δ

ε

λίθους μεν αυτοίς τέμνειν μεγάλους 6
0

εις τους τού ναού θεμελίους, άρμόσαντας δ
ε

πρώτον και συνδή
σαντας εν τω όρει κατακομίζειν ούτως εις τήν πόλιν, εγίνετο δε

ταύτ' ο
ύ παρά των οικοδόμων τών εγχωρίων μόνον, αλλά και ώ
ν

ό Ειρωμος έπεμψε τεχνιτών.
Π. 1. Της δ' οικοδομίας τού ναού Σολόμων ήρξατο τέταρ-61

τον έτος ήδη τής βασιλείας έχων μην δευτέρω, δν Μακεδόνες μεν
Αρτεμίσιον καλούσαν Εβραίοι δ

ε Ίάρ, μετά έτη πεντακόσια και ένε

$57= 3 Reg. V 11; $ 61= 3 Reg. VI 1, 2 Paral. III 2.

ROMSPELatΤheodoretus I p.304. Ζonaras II p. 146.

1 πέμψας) πέμπων E *δισμυρίους δισχιλίους Μ * τοσούτους τοσου Β'

βάτους βατούσ R0 βάδουσMSPE θαίος Lat 2 βάτος) Theodoretus
βατόσ R0 βάδοσMSPE batus Lat *δύναται] δύναται χωρήσαι MSP et ut

uid. Theodoretus, apud quemχωρούν, capit Lat *ξέστας) χόας Theodoretus

* έβδομήκοντα και δύο Μ
.

Εβδομήκοντα και τέσσαρας Theodoretus κός. Ο

3 ερώμου MSP tram Lat σολομώντοσ SP 4 ώμοσαν ώμολόγησαν MSP,
latet u

t

uid. corruptela 5 τρεισμυριουσ Με 7 επί μήνα ένα on. RO Λι
βάνω τώ, λιβάνω MSP δύο) δύο δεMSP 8 παραγινομένους on. RO παρα
γενομένουσΜ οικεία όρκεια Ο 9 αναπληρώσωσι) πληρώσωσι Μ αναπλη
ρώσουσι coni. όρισμένον OM 1

0

διά iterauit R 1
1 γεγόνει MSP

12 παροικιών SP δαβίδησ Μ 1
3 λιθίαν ανθίαν (etiam άνοιαν legi

potest) Μ ύλην on. RO 1
4

όκτάκις επτάκισ R 1
5 προστετάχει!

μelociterque Lat αυτούσMSP 1
7 έγένετο MSP 18 ταύτα MSP

μόνων SP 1
9 ειρωμοσMSP tram Lat 20 δ
ε Ε * οικοδομίασ, δ ex

ν corr, R. 2
1 *ήδη τήσ βασιλείασ έτοσ tr. M 2
2 *αρτεμήσιον P

*ίαρ M biar Lat *πεντακόσια και ενενήκοντα και δύο) φuingentesino se
cumdo Lat
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νήκοντα και δύο τής άπ’ Αιγύπτου των Ισραηλιτών έξόδου, μετά
δε χίλια και είκοσι έτη τής Αβράμου εις τήν Χαναναίαν έκ τής
Μεσοποταμίας άφίξεως, άπό δε τής έπομβρίας μετά χίλια και τε
62 τρακόσια και τεσσαράκοντα, από δε τού πρώτου γεννηθέντος Αδά
μου έως ού τόν ναόν ώκοδόμησε Σολόμων διεληλύθει τα πάντα
έτη τρισχίλια και εκατόν δύο, καθ' όν δε ό ναός ήρξατο οικοδο
μείσθαι χρόνον, κατ' εκείνον έτος ήδη τής έν Τύρω βασιλείας έν
δέκατον ένειστήκει Ειρώμω, τής δε οικήσεως εις τήν οικοδομίαν
τού ναού διεγεγόνει χρόνος έτών τεσσαράκοντα και διακοσίων

63 2. Βάλλεται μεν ουν τώ ναώ θεμελίους ο βασιλεύς επιμή
κιστον τής γής βάθος ύλης λίθων ισχυράς και πρός χρόνον άντέχειν
δυναμένης, οι τήτεγή συμφυέντες έμελλον έδαφος και έρεισμα της
έποικοδομησομένης κατασκευής έσεσθαι και διά τήν κάτωθεν ισχύν
οίσειν άπόνως μέγεθός τε τών επικεισομένων και κάλλους πολυ
τέλειαν, ή βάρος έμελλεν ουχ ήττον είναι τών άλλων όσα πρός
ύψος και πρός όγκον κόσμου τε χάριν και μεγαλουργίας έπενοείτο.
64 ανήγαγε δε αυτόν άχρι της οροφής εκ λευκού λίθου πεποιημένον,
τό μεν ουν ύψος ήν εξήκοντα πηχών, τών δ’ αυτών και το μήκος,
εύρος δ’ είκοσι, κατά τούτου δε άλλος ήν έγηγερμένος ίσος τους
μέτρους, ώστε είναι τό πάνύψος τώ ναώπηχών εκατόν και είκοσι
65 τετραπτο δε πρός τήν άνατολήν, το δε προνάιον αυτού προύστη
σαν επι πήχεις μεν είκοσι το μήκος προς το εύρος του οίκου τετα

§ 63 = 3 Reg. VI 2, 2 Paral. ΙΙΙ 3.

ROMSPELatZonaras II p. 146. Theodoretus I p. 305.
1 έννενήκοντα ME *απ’ om. RO 2 * είκοσι) είκοσι και δύο Schotanus
κcananean Lat 5 ώκοδόμησεν ό σολομών Μ ώκοδόμησε σαλομών Ε
αδεληλύθη Ο 6 δύο) και δύο MSPE δε δε και Ρ, om. Lat 7 χρό

νον χρόνον έτών τεσσαράκοντα RO 8 ένεστήκει MSP ειρωμω MSP tran
Lat τής δε οικήσεως) δε τήσ οικήσεωσΜιτήσ οικήσεωσ δε SP α ίψrt uero
conditione Lat από δε τής οικήσεως τύρου ed, princ. οικίσεως Bekker

9 διαγεγόνει. ΜS 10 *μήκιστον) μήκεισεισ τόν RO μήκειστών M 11 *τής

γής τή γή M 12 τή τε τε τή Μ συμφυέντες) σμίες 9 ex τι corr. MI
13 έποικοδομηθησομένησSP 14 οίσειν) οισοί spat. uacuum 3-4 litt. Μ
μέγεθός τό μέγεθοσMSP τε om. Μ επικεσομένων) έποικοδομηθη

σομένων MSP 15 ή) ή ΜΡ ή 8 οι τι
f

uid. Lat έμελλεν, δήμελλεν Ρ δ

ήμελλον MS ήττων SP 1
6

μεγαλουργίας τήσ μεγαλουργίασΜ έπενοείτο!

εποιείτο RO 1
7

ανήγαγον MSPE δ
’ MSPE * όροφής) κορυφήσRO

1
8 πήχεων Ε
.

*τό om. SP 1
9

δ
ε Ε ν τούτου, τούτο Μ ισοσ ROMP*Ε

2
0 εκατόν είκοσι SP ρκ Ε 2
1 προνάιον πρόναον MSPE προέστη
σαν MSPE 2

2 * οίκου) μήκουσΜ * τεταμένον) τεταγμένον MSP

10

15
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μένον, έχον δε πλάτος πήχεις δέκα και εις ύψος δε άνεγηγερμένον

πηχών έκατόν και είκοσι περιωκοδόμησε δε τόν ναόν έν κύκλω
τριάκοντα βραχέσιν οίκους, οι συνοχή τε τού παντός έμελλον έσεσθαι
διά πυκνότητα και πλήθος έξωθεν περικείμενοι, και δή και τάς
εισόδους αυτούς δι’ άλλήλων κατεσκεύασεν. έκαστος δε τών οίκων 66
τούτων εύρος μεν είχε πέντε πήχεις, μήκος δε τους αυτούς, ύψος
δε είκοσιν. έπωκοδόμηντο δε τούτοις άνωθεν έτεροι οίκοι και πάλιν
άλλοι κατ’ αυτών ίσοι και τους μέτρους και τώ άριθμώ, ώς τό πάν
ύψος αυτούς λαβείν τώ κάτωθεν οίκω παραπλήσιον όγάρύπερώος

ουκ ήν περιφκοδομημένος όροφος δε αυτούς έπεβέβλητο κέδρου 67
και τους μεν οίκους ίδιος ήν ούτος εκάστω πρός τούς πλησίον ού
συνάπτων, τους δ’ άλλοις υπήρχεν ή στέγη κοινή δι’ άλλήλων δεν
δομημένη μηκίστας δοκούς και διηκούσας άπάντων, ώς τούς μέσους
τοίχους υπό τών αυτών συγκρατουμένους ξύλων έρρωμενεστέρους
διά τούτο γίνεσθαι. τήν δε υπό τάς δοκούς στέγην τής αυτής ύλης 68
έβάλετο πάσαν έξεσμένην εις φατνώματα και προσκόλλησιν χρυσού,

τούς δε τοίχους κεδρίνας διαλαβών σανίσι χρυσόν αυταίς ένετόρευ
σεν, ώστε στίλβειν άπαντα τον ναόν και περιλάμπεσθαι τάς όψεις
τών εισιόντων υπό τής αυγής τού χρυσού πανταχόθεν φερομένης,

ή δ’ όλη τού ναού οικοδομία κατά πολλήν τέχνην εκ λίθων άκρο-69
τόμων εγένετο συντεθέντων αρμονίως πάνω και λείως, ως μήτε

σφύρας μήτε άλλου τινός εργαλείου τεκτονικού τους κατανοούσιν
εργασίαν δηλούσθαι, άλλά διχα τής τούτων χρήσεως πάσαν ήρμό
σθαι τήν ύλην προσφυώς, ώς έκούσιον τήν άρμονίαν αυτής δοκεϊν

§ 65 = 3 Reg. VI 9.

ROMSPELat Theodoretus I p. 305.
1 έχον δε om. Ε έχον) έχει Ο πλάτος) ELat πλάτουσ codd. και

εις) εισ ELat, om. MSP 2 εκατόν είκοσι MSPTheodoretus ρκ Ε. *περιφ
κοδόμησε περί οικοδομήσM 5 * έκαστος) εκάστω Μ 6 εύρος εύροσE αίi
tudinen Lat εύρουσcodd. κ

α
ι

πέντε εικοσιπέντε Μ μήκος coni, μήκουσcodd.Ε
longitudinis Lat ύψουσOMELat 7 *είκοσι ΟMSP έπωκοδόμηνται Ε

δ
ε δ
’

έπι Ε *οικοι έτεροι tr. M 9 λαμβάνειν E *ύπέρωοσΜ
10 δ

’

MSP 1
1 ίδιος ή
ν

ούτος) ίδιοσούτοσήν M oύτoσίδοσήν SP
ίδιος ήν comi. πρός – 12 συνάπτων) inputribile Lat 1

2 κοινή om. Μ

1
3 μηκίστασ, κ. corr. m. rec. u
t

uid. ex γ, στ corr. man. rec. ex κ. Ο

1
4

τείχουσ R υπό τών) ύπ’ Μ συγκροτουμένουσ RO 1
5 δ’MSP

δοκούσ, ο
ύ

e
x
ά corr. P 1
6

εβάλετο έλάβετο RO έβάλλετο M πάσαν
ανεξεσμένην RO 1

7 *τείχουσ R
.

*ένετόρνευσεν SP 1
0 *ύπό] από RO

*αυγήσ, γ ex τι corr. Ο 2
0

όλη όλου ROLat 2
1

άρμοδίως coni,

2
2

σφύραν MSP 23 διχα) propter Lat τήσ τούτων διχα tr
.

SP 24 ύλην
τούτων ύλην Μ
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70 μάλλον ή τής τών εργαλείων άνάγκης, έφιλοτέχνησε δε ό βασιλεύς
άνοδον εις τόν υπερώον οίκον διά τού εύρους του τοίχου ούγάρ
είχε θύραν μεγάλην κατά τής άνατολής ώς είχεν ό κάτωθεν οίκος,
άλλ’ εκ των πλευρών ήσαν είσοδοι διά μικρών πάνυ θυρών, διέ
λαβε δε τόν ναόν και ένδοθεν και έξωθεν ξύλος κεδρίνος άλύσεσι
παχείας συνδεδεμένος, ώστε άντ’ όχυρωμάτων και δώμης τούτο
είναι.

71 3. Διελών δε τόν ναόν εις δύο τόν μεν ένδοθεν οίκον είκοσι
πηχών εποίησεν άδυτον, τόν δε τεσσαράκοντα πηχών άγιον ναόν
άπέδειξεν εκτεμών δε τον μέσον τοίχον θύρας επέστησε κεδρίνας
72χρυσόν πολύν αυταίς ένεργασάμενος και τορείαν ποικίλην. κατε
πέτασε δε ταύτας ύφεσιν εΰανθεστάτους έξύακίνθου και πορφύρας
και κόκκου πεποιημένος, ούμήν άλλά και βύσσου λαμπροτάτης και
μαλακωτάτης, ανέθηκε δε εις το άδυτον είκοσι πηχών το εύρος
τών δ’ αυτών και το μήκος δύο Χερουβείς όλοχρύσους πηχών έκα
τέραν το ύψος πέντε, δύο δ’ ήσαν εκατέρα πτέρυγες επί πέντε
73 πήχεις εκτεταμένα, διό και οι μακράν άλλήλων αυτάς άπέστησεν,

να των πτερύγων τή μεν άπτωνται τού κατά νότον κειμένου τοίχου
τού άδύτου, τή δε κατά βορέαν, αι δ’ άλλα πτέρυγες αυταίς συν
άπτουσα τεθείση μεταξύ αυτών τή κιβωτώ σκέπη τυγχάνωση. τάς
δε Χερουβείς ουδείς όποιαίτινές εισιν ειπείν ουδ' εικάσαι δύνα

74 ται, κατέστρωσε δε και τού ναού τό έδαφος έλάσμασι χρυσού,

έπέθηκε δε και τώ πυλώνι τού ναού θύρας πρός τό ύψος του τοί
χου συμμεμετρημένας εύρος εχούσας πηχών είκοσι, και ταύτας κατε

$70=3Reg VI8,13; $72=3Reg VI21,2Paral. III 14,11; $74=3Reg VI28.

ROMSΡΕΙΑΕ
1 έργαλίων M ό om. Μ 2 τοίχου τείχουσ Ο 3 είχε είχον MSP

4 είσοδοι) αι είσοδοι MSP 5 άλύσσεσιΟ 6 αντί ROSP τούτο) τούτω Μ
τούτον S 7 είναι αυτούσχρήσθαι i. spat. uacuo 9 litt, suppl: man. rec. Μ
9 πήχεων Ε. άδυτον άδυτον είναι SPELat * άγιον και άγιον Ρα

10 απέστησε RO 11 αύταΐσ πολύν tr
.

MSP ένεργασάμενος εργασάμενοσΜ
τορείαν ποικίλην] diuersis istoriarum celaturis Lat 13 κόκκου) κοκκι

νου MSPLat 14 δ
’

MSPE 1
5 * δύο duas Lat χερουβίμ Ε cerubin Lat

εκάτερον MSPE 1
6 *τό om. Μ εκατέρα, εκατέρω MSPE u
n

che
νubin Lat 1

7 *έκτεταμμένα MSP *και om. Μ
'

ο
ύ

μακράν) ed. pr. μα
κράν ούκ codd. E mom procμl Lat *αλλήλων) απ' αλλήλων MSP απέ
στησεν, coni. ανέστησεν SP άν έστησεν Μ έστησεν Ε αθcrant Lat 1
8 άπτον

τα ΜΕ - νότου RO 1
9
κ
α
ι

του om. Μ - βορράν MSP αυταΐσ ROE
αυτούσS αυτουσ MP 2
0 *τεθείση τεθείσησ MP τεθείση, 8 21 χερου
βίμ ΕLat εισιν ήσαν MSPE fuerunt Lat 2
2 *κα κατέστρωσε Β
'

2
3

τού
(ante τοίχου) 8. m. 1 Ο 24 συμμεμετρημένοισ, Supra οισ 8 ασ. Ο

15
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κόλλησε χρυσό, συνελόντι δ' ειπείν ουδέν είασε τού ναού μέρος 75
ούτε έξωθεν ούτε ένδοθεν, διμή χρυσός ήν κατεπέτασε δε και
ταύτας τάς θύρας όμοίως ταϊς ένδοτέρω καταπετάσμασιν, ή δε τού
προναίου πύλη τούτων ουδέν είχε
4. Μεταπέμπεται δ’ έκ Τύρου Σολόμων παρά Ειρώμου τεχνί-76

την Χείρωμον όνομα μητρός μεν όντα Νεφθαλίτιδος τό γένος, έκ
γάρ ταύτης υπήρχε τής φυλής, πατρός δε Ουρίου γένος Ισραηλίτου.
ούτος άπαντος μεν επιστημόνως είχεν έργου, μάλιστα δε τεχνίτης
ήν χρυσών εργάζεσθαι και άργυρον και χαλκόν, υφ’ ουδή και πάντα
κατά τήν τού βασιλέως βούλησιντά περί τόν ναόν έμηχανήθη, κατ-77
εσκεύασε δε ό Χείρωμος ούτος και στύλους δύο χαλκούς έσωθεν τό
πάχος τεσσάρων δακτύλων. ήν δε τό μέν ύψος τους κίοσιν όκτω
καίδεκα πήχεων, ή δε περίμετρος δέκα και δύο πηχών" χωνευτόν
δ’ έφ’ έκατέρα κεφαλή κρίνον έφειστήκει το ύψος επί πέντε πήχεις
έγηγερμένον, ώ περιέκειτο δίκτυον έλάτη χαλκέα περιπεπλεγμένον
καλύπτοντά κρίνα. τούτου δε άπήρτηντο κατά διστίχίαν και βοιαι 78
διακόσια. τούτων τών κιόνων τόνμέν έτερον κατά την δεξιάν έστησε
τού προπυλαίου παραστάδα καλέσας αυτόν Ίαχεν, τόν δ’ έτερον
κατά το άριστερών ονομάσας αυτόν Αβαίζ.
5. Έχώνευσε δε και θάλασσαν χαλκήν εις ήμισφαίριον έσχη-79

ματισμένην" έκλήθη δε τό χαλκούργημα θάλασσα διά τό μέγεθος,

ήν γάρ ό λουτήρ τήν διάμετρον πηχών δέκα και επί παλαιστιατον

§ 76 = 3 Reg. VII 1.
ΒΟΜSΡΕΙΑ",

2 ούτ' έξωθεν Ρ - δ) ώι Μ. 3 ταϊς. Οindorf τουσ codd. ένδοτέρωι 8
ένδοτέροισO 4 προνάου MSP 5 ερώμου MSP έναn Lat 6 χείραμον
MSP chiron Lat eω ηenere meptalim Lat 7 γένος γένουσ ROM ισραη
λίτωνM 8 επιστημόνως επιστήμων ώσM 10 έμηχανήθη έξεμηχανήθη
MSP 11 χείραμοσMSP artiface chirom Lat στύλους –12 δακτύλων) άμας
columnas aereas cum canalibus cauatiome quatuor digitorum Lat χαλκέουσE

12 οκτώ και δέκα OM 13 πηχών) δακτύλων Ernesti δε MSP

χωνευτόν–14 έφειστήκει superposuit μίrique columnae capitalla fusiία ιδιαία
Lat, qui χωνευτών δ’ έφ’ έκατέρα κεφαλή κρίνων έφειστήκει uld habuisse
14 δε MSP έφεστήκει SP 15 ώ– περιπεπλεγμένον super μας στα
αerea reία γαρία Lat χαλκέα, χαλκ Mχαλκεία SP 16 ρόαι Μ 18 παρα
στάδα παστάδα RO et ut uid. Lat Iαχείν] ιαχήν IP thalanum tachim Lat
δε MSP 19 κα

ι

κατά τ
ο

αριστερών on. R0 τό! Ε τόν MSP ωνο
μάσασ P Αβαίζ) αβάζ. Ο βας ΜS βασP baea Lat 2

0 ξεχόνευσε M

έχώνεσε P *ήμισφέριον RM "έσχηματισμένον M 2
1 “έκλίθη R. *δε

om. Μ 22 *ήν γάρ – δέκα crat enim uelut cantarus ingens habebaique etus
diametrum id est a
t

amηulo usque a
d αίμd angulum cubitos decen Lat και

om. Ε

Πosephus II. 13
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πάχος κεχωνευμένος, υπερήρειστο δε κατά το μεσαίτατον τού κύτους
80 σπείρα περιαγομένη εις έλικας δέκα ήν δε τήν διάμετρον πήχεως,
περιειστήκεσαν δε περί αυτήν μόσχοι δώδεκα πρός τά κλίματα των
τεσσάρων άνέμων άποβλέποντες καθ’ έκαστον αυτών τρεις, εις τα
όπίσθια νεvευκότες, ώστ’ αυτούς επικαθέζεσθαι το ήμισφαίριον
κατά περιαγωγήν ένδον άπονεύον. έδέχετο δε ή θάλασσα βάτους
τρισχιλίους.
81 6. Έποίησε δε και λουτήρων δέκα βάσεις χαλκάς τετραγώνους,
τούτων εκάστη μήκος γεγόνει πηχών πέντε πλάτος τεσσάρων ύψος

έξ
ι

συνεκέκλειτο δ
ε

τ
ο

έργον κατά μέρος τετορευμένον ούτως τέσ
σαρες ήσαν κιονίσκοι κατά γωνίαν έστωτές τετράγωνοι τ

α

πλευρά

8
2 τής βάσεως εξ εκατέρου μέρους έναύτους έχοντες εξηρμοσμένα ή
ν
δ
ε

ταύτα τριχή διηρημένα εκάστην δε χώραν όρος έπεϊχεν εις ύπόβασιν
κατεσκευασμένος, έφ’ οίς έτετόρευτο πή μεν λέων πή δε ταύρος και
άετός, έπι δε τών κιονίσκων όμοίως έξεργαστο τους κατά τά πλευρά

8
3 τετορευμένους, τ
ο δ
ε πάν έργον έπι τεσσάρων αιωρούμενον τροχών

ειστήκει, χωνευτοί δ
’

ήσαν ούτοι πλήμνας και άντυγας πήχεως και
ήμισους έχοντες τήν διάμετρον έθαύμασεν άν τις τάς άψίδας τών
τροχών θεασάμενος, όπως συντετορευμένα και τους πλευρους τών
βάσεων προσηνωμένα άρμονίως ταϊς άντυξιν ενέκειντο ήσαν δ

'

8
4

όμως ούτως έχουσα τάς δε γωνίας άνωθεν συνέκλειoν ώμοι χειρών

§ 79 = 3 Reg. VII 11.
ROMSPELat

1 *κεχωνευμένησSP υπερήρειστο) Dindorf ύπήρε στο RO ύπηρεϊτο Ρ

υπήρητο S ύπήρε M κατά) και κατάSP 2 σπείρα MSP σπείρη RO έλι

κας έλεγασΜ ή
ν

δ
ε ήνΟ δ
ε ή
ν Β πήχεως) πήχα RO πήχεως Μ οιήί

μnius Lat 3 περιεστήκεσαν ROE περίl eras uid. B, om. Ε 4 εις) έσω
MSP intus Lat 6 επινεύον MSP βατούς RO βάδουσMSPE θαίος Lat

8 τετραγώνους] Ernesti quadranguίας Lat τετραγώνων codd. 9 πήχεων MSP

1
0 συνεκέκλειτο) συνεκέκλιτο RΟ συνεκέκλειστο S τετορευμένον] Hud

son τετορνευμένον codd. ormatum Lat 1
1 ήσαν, σ
α i, Pas. R. κιονίσκοι,

ιονίσκοι RO 12 αυτοί σ ROMSP1 1
3 εκάστην– 15 αετός) et singulus

eorum locus habebat caelaturas suas, id est alibierat leo alibi taurus alibίας μία

Lat τριχή) τριχ Μ όρος) δροσ ROSP έπήχεν Β 1
4

κατεσκευασμένον
MSP οίς) ής coni. πή) τήί 8 πή δε τή δε, τi. Pas.S 1

5 και αίibi Lat
κιονίσκων κιόνων Ο τ
ά

πλευρά) πλευράν RO πλευρά SP 1
6

τετορνευ

μένοισ SP έωρούμενον. Ο έωρούμενον M τ
ό

δ
επάν– 18 διάμετρονl erant

huius modt caelaturae quast crispantibus plecίulis γαρίας για μη αίtitudo fuί
cubiti unius e
t dimidi Lat 1
7 πήχεοσ ROM 18 ήμισου Μ post τιςras.

1 litt, R. 1
9 όπως πώσMSP συντετορνευμένα SP ταΐσ πλευραϊσ SP

2
0 άρμονίως–21 έχουσαι om. Lat άρμοδίως coni. 2
1 χειρών) ηαη ομς
animalium Lat

10

15

20
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άνατεταμένων, οις επεκάθητο σπείρα κατά κοίλον επικειμένη τον
λουτήρα ταις χερσίν επαναπαυόμενον άετού και λέοντος αυτούς έφηρ
μοσμένων, ώς σύμφυτα ταύτ’ είναι δοκεϊν τους δρώσι, μεταξύ δε
τούτων φοίνικες ήσαν τετορευμένοι τοιαύτη μεν ή κατασκευή των
5 δέκα βάσεων υπήρχε προσεξεργαστο δε και χυτρογαύλους δέκα 85

10

15

20

λουτήρας στρογγύλους χαλκούς, ών έκαστος έχώρει τεσσαράκονταχόας,

το γάρ ύψος είχε τεσσάρων πηχών και τοσούτοις άλλήλων αυτούς
διειστήκει τα χείλη. τίθησι δε τούς λουτήρας τούτους έπι των δέκα
βάσεων τών κληθεισών Μεχενώθ. πέντε δε λουτήρας στησιν έξ86
αριστερού μέρους του ναού, τέτραπτο δε τούτο κατά βορέαν άνε
μον, και τοσούτους έκ τού δεξιού προς νότον άφορώντας εις τήν
άνατολήν" κατά δ’ αυτό και την θάλασσαν έθηκε, πληρώσας δέ87
ύδατος τήνμέν θάλασσαν άπέδειξεν εις τό νίπτειν τούς εις τόν ναόν
εισιόντας ιερείς έν αυτή τάς χείρας και τους πόδας μέλλοντας άνα
βαίνειν έπι τόν βωμόν, τούς δε λουτήρας εις τό καθαίρειν τά έν
τός τών όλοκαυτουμένων ζώων και τους πόδας αυτών,

7. Κατεσκεύασε δε και θυσιαστήριον χάλκεον είκοσι πηχών τό 88
μήκος και τοσούτων το εύρος το δε ύψος δέκα πρός τάς όλοκαυ
τώσεις, έποίησε δε αυτού και τα σκεύη πάντα χάλκεαποδιστήρας
και άναλημπτήρας ούμήν άλλά προς τούτος Χείρωμος και λέβητας
και άρπαγας και πάν σκεύος εδημιούργησεν εκ χαλκού την αυγήν
όμοίου χρυσώ και το κάλλος τραπεζών τε πλήθος άνέθηκεν όβασι-89
λεύς, και μίαν μεν μεγάλην χρυσέαν, έφ' ής έτίθεσαν τούς άρτους
τού θεού, και ταύτη παραπλησίας μυρίας προς αυταίς έτέρω τρόπω

$84=3Reg VII20; 887 – 2Paral. IV 6, § 88=2 Paral. IV 1, 3Reg. VII.26.
ROMSPELat Theodoretus I p.307. -

1 σπείρα –2 λουτήρα ή μηdus canthari Lat κοίλον κλοιόν Μ 2 αύ
τους αύταισ MSP 4 τετορνευμένοι SP 5 δέκα, δώδεκαSP προσεξερ
γάσατο ME χυτρογαύλους Theodoretus κυθρογαύλουσMSP κυτροκαύλουσRO,
om. Lat δέκα, δώδεκα SP 6 * έχόρει. Ο χόας) χόεισROE χοείσSP choros
Lat 7 πήχεων Ε τοσούτοις τοσούτοισ απ’ SP τοσούτων απ’ Μ
8 τούς και τούσΟ τούτους–9 λουτήρας om. Ο τούτοισE 9 Μεχενώθ)
μεχωνώθ (μέχωνώθ’ 8) MSPETheodoretus moecenoth Lat 10 έτέτραπτο

MSP τούτο) και τούτο Ο 12 έθηκε ανέθηκε MSP 13 ύδατος ύδατοσ
αυτούστε και την θάλασσαν E θάλασσαν om. Ε 17 και om. Ο πηχών
(πήχεων Ε) είκοσι tr. MSPE 19 έποίησε –21 χαλκού βρίφue eius μαθα
omnia aerea insuper et olas et caldarias et truίας et harpagones et omnία
operatus esί θα αβγο Lat 20 Χείρωμος) χειρώμουσ RO, om. Lat λέβητας)
λεύητασ Ο λέβητασβίδασ, βίδασ add. al man. S λαβίδασΜ 21 άρπάγασ
SP αυγήν) αυτήν RO 22 όμοίου όμοίωσ RO όμοιουσM *τε δεSP
* πλήθος το πλήθοσM 23' ής) ή SP οισ Ε 24 ταύτησΜ αυταίς)

αύ
134
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γεγενημένας, έφ’ ών επέκειτο τά σκεύη φιάλαι τε και σπονδεια
90χρύσεα μεν δισμύρια άργύρεα δε τετρακισμύρια, και λυχνίας δε
μυρίας έποίησε κατά τήν Μωυσέος προσταγήν, έξιών μίαν άνέθηκεν
εις τον ναόν, να καίητα καθ' ημέραν άκολούθως τώ νόμω, και
τράπεζαν μίαν επικειμένην άρτους προς το βόρειον του ναού μέρος
άντικρύ τής λυχνίας ταύτην γάρ κατά νότον έστησεν, δ δε χρύσεος
βωμός μέσος αυτών έκειτο.. ταύτα πάντα είχεν ό τών τεσσαράκοντα
πηχών οίκος πρό του καταπετάσματος τού άδύτου, εν τούτω δε ή
κιβωτός έμελλε κείσθαι.

91 8. Οινοχόας δ' δ βασιλεύς μυριάδας όκτώ κατεσκεύασε και
φιαλών χρυσέων δέκα άργυρέας δε διπλασίονας, πινάκων δε χρυσέων
εις το προσφέρεινέν αυτούς πεφυραμένην σεμίδαλντώ βωμώ μυ
ριάδας όκτώ, τούτων δ’ άργυρούς διπλασίονας κρατήρας δ’ οίς ένε
φύρων τήν σεμίδαλιν μετ' έλαίου χρυσέους μεν εξακισμυρίους, άρ
92 γυρέους δε δις τοσούτους. τά μέτρα δε τους Μωυσήου λεγομένους
δε ειν και εσσάρωνες παραπλήσια, χρυσά μεν δεσμύρια άργύρέα δε
διπλασίονα. θυμιατήρια δε χρυσά ένους έκομίζετο τό θυμίαμα εις
τόν ναόν δεσμύρια όμοίως άλλα θυμιατήρια οίς έκόμιζoν άπό τού
μεγάλου βωμού πύρ έπι τόν μικρόν βωμόν τόν έντώ ναώ πεντα
93κισμύρια στολάς δε ιερατικάς τους άρχιερεύσι συν ποδήρεσιν έπω
μίσι και λογίω και λίθοις χιλίας" ή δε στεφάνη, εις ήν τόν θεόν
Μωυσής έγραψε, μία ήν και διέμεινεν άχρι τήσδε της ημέρας
τάς δε ιερατικάς στολάς έκ βύσσου κατεσκεύασε και ζώνας πορ
94 φυράς εις έκαστον μυρίας και σαλπίγγων κατά Μωυσέος έντολήν
μυριάδας είκοσι, και στολών τους ύμνωδούς Ληουιτών έκβύσσου μυ

§ 89 = 3 Reg. VII 34.

ΒΟΜSΡΕΙΑ:
1 σπόνδα Μ σπονδία (ίi. ras. Β) RO σπονδεια, α exαι corr. P 2 χρυσά

Ε δυσμύρια Β αερcη milia Lat αργυρά Ε. *λιχνίασ Ο 3μωσέωσMSP
moys Lat ανέθηκεν) έθηκεν Ο 6 άντικρυσ R άντίκρυ Μ χρύσεος χρυ
σοσM 7 μέσονM 8 “πήχεωνMSP εν τούτω δε εισ τούτο γάρ MSPE
10 οινοχόας) οινοχοών Coccei δε SP 11 φυαλών R πινάκων φαίcras
Lat 12 πεφυραμένησ σεμιδάλεωσΜ σεμίδαλην Ο 14 σεμίδαλην Ο
15 τους –16 έσσάρωνες) εις φuae mosaicae μοcabantur et assarones Lat Mωυ
σήου μωσήoυ RO μωυσέωσSP mosaicae Lat 16 δε ειν) δέριν R δεεΐν SP
δεην Μ διειν Ο’, om. Lat έσσάρωνες έσσαρώνεσ Ο έσσαρώναισSP άσσα
ρώνεσ Vat apud Hudson assarones Lat άσσάρων Hudson χρύσεα ΜSP
17 χρύσεα SP 20 ποδήρεσε και επωμίσι ELat 21 *λογείω, εί
,

ex l corr.
ROSP 22 μωυσήσ τον θεόν tr. M μωσήσSP moses Lat έγραψε μωϋσήσ
tr. Ε 24 εισ έκαστον πορφύρασ tr. M μωσήουσ Μ μωσέωσS μωϋσέωσΡ
mo8eos Lat 25 Ληουιτών τών ληουιτών M τών λευτών SPE

10

20
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ριάδας είκοσι και τα όργανα τά μουσικά και πρός τήν ύμνωδίαν
εξηυρημένα, άκαλείται νάβλας και κινύρας, εξήλέκτρου κατεσκεύασε
τετρακισμύρια,

9. Ταύτα πάντα δΣολόμων εις τήν τού θεού τιμήν πολυτελώς 95
5 και μεγαλοπρεπώς κατεσκεύασε μηδενός φεισάμενος άλλά πάση φιλο
τιμία περί τον τού ναού κόσμον χρησάμενος, ά και κατέθηκεν έντους
θησαυρούς του θεού, περιέβαλε δε τού ναού κύκλω γείστον μεν κατά
τήν επιχώριονγλώτταν τριγχόν δε παρ’ Έλλησι λεγόμενον εις τρεις
πήχεις άναγαγών το ύψος, ερξοντα μεν τους πολλούς τής εις τό ε

10 ρόν εισόδου, μόνος δε άνεμένην αυτήν τους ιερεύσι σημανoύνται
τούτου δ’ έξωθεν ιερόν ώκοδόμησεν έν τετραγώνου σχήματα στοάς 96
έγείρας μεγάλας και πλατείας και πύλας υψηλαΐς άνεωγμένας, ών
εκάστη πρός έκαστον των ανέμων τετραπτο χρυσέας κλειομένη θύραις.
εις τούτο τού λαού πάντες οι διαφέροντες άγνεία και παρατηρήσει

15 των νομίμων εισήεσαν... θαυμαστόν δε και λόγου παντός άπέφηνε 97
μείζον, ώς δε ειπείν και τής όψεως, τό τούτων έξωθεν ιερόν μεγάλας
γάρ έγχώσας φάραγγας, άς διά βάθος άπειρον ούδε άπόνως έννεύ
σαντας ήν ιδειν, και άναββάσας εις τετρακοσίους πήχεις το ύψος
ισοπέδους τή κορυφή του όρους έφ' ής ό ναός ώκοδόμητο κατε

20 σκεύασε και διά τούτο ύπαιθρον οντό έξωθεν ιερόν ίσον υπήρχε
τώ ναώ, περιλαμβάνει δ’ αυτό και στρας διπλαΐς μεν τήν κατα-98
σκευήν, λίθου δ’ αυτοφυούς το ύψος κίοσυνέπερηρεσμένας όροφαι
δ’ αυταίς ήσαν εκ κέδρου φατνώμασιν άνεξεσμένα τάς δε θύρας
τώ ιερό τούτω πάσας επέστησεν εξάργύρου,

25 IV. 1. Tά μεν ούν έργα ταύτα και τα μεγέθη και κάλλη τών 99
§ 95= 3 Reg. VΠ 37.
ΒΟΜSPELat
1 είκοσι κ 8 2 “έξηυρημένα) έξηυβριμένα R εξευρημένα (ευ i. Tas,2 Ρ)

MP νάβλας) ναύλασ Ο ναύλαι E mabία Lat κιννύρασ ΜS κιννύρα Ε ομ,
mira Lat *ήλέτρου Ρ 3 τετρακισμυρίασ MSP 5 μηδενός μηδένα RO
6 έν om. MSP 7 γείσιον γείσον MSP γεισόν Ερίσοη Ιαι 8 τριγχόν θριγ
κόνMSP θριγγών Ε 9 ερξοντα Ο ειρξαντα 8 ειρξαντα Ρ πολλούς celeros
Lat 11 *τούτου τούτουσ RO *τούτου– σχήματι θαίrinsecus auton Mutus
templi alian aedtβραμί αμlam quadriangult scenate βασίαn Lat τετραγώ

νου ex Lat τετραγώνω codd. Ε 12 “πλατείσΜ πύλασ υψηλάσSPE
ήνεωγμένασE 13 μετέτραπτο SP χρυσαϊσ Ε “κλειομένη κλειομέ
να ισ SP 15 νόμων Ε *εσίεσαν. Ο 16 μείζον, ώς] Hudson μειζόνωσ
codd. μείζον Ε. *τό on. RO 17 εγχώσας) έγχωρήσασΜ χώσασE έν
νεύσαντας νεύσαντασ Μ 19 ής) ού E 20 ισον codd. 22 κόροφα ROM

- β α.
camera Lat 23 * αυταίς αύται Η αύται. Ο 25 * ταύτα) ταύτα πάντα (tr.
m. 1) Η ταύτα πάντα. Ο κάλλη τά κάλλη Ο τά άλλα Βι
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100

101

102

103

τε οικοδομημάτων και τών εις τόν ναόν άναθημάτων Σολόμων ό
βασιλεύς έν έτεσιν επτά συντελέσας και πλούτου και προθυμίας
επίδειξιν ποιησάμενος, ώς άν τις ιδών ένόμισεν ώς έντώ παντι
κατασκευασθήναι χρόνω ταύτα έν ούτως όλίγω πρός τό μέγεθος
συγκρινόμενα τού ναού συμπερασθήναι, γράψας τους ήγεμόσι και
τους πρεσβυτέρους των Εβραίων έκέλευσεν άπαντα τόν λαόν συνα
γαγεΐν εις Ιεροσόλυμα όψόμενόν τε τόν ναόν και μετακομιούντα
τήν τού θεού κιβωτόν εις αυτόν, και περιαγγελθείσης τής εις τα
Ιεροσόλυμα πάσιν άφιξεως έβδόμω μηνί μόλις συνίασιν, υπό μεν
τών επιχωρίων Αθύρει, ύπό δε τών Μακεδόνων Υπερβερεταίω λεγο
μένω, συνέδραμε δ' εις τόν αυτόν χρόνον και ό τής σκηνοπηγίας
καιρός εορτής σφόδρα παρά τους Εβραίους άγιωτάτης και μεγίστης.
βαστάσαντες ούν την κιβωτόν και την σκηνή, ήν Μωυσής έπήξατο,

και πάντα τά πρός τήν διακονίαν τών θυσιών τού θεού σκεύη μετ
εκόμιζον εις τόν ναόν, προήγον δε μετά θυσιών αυτός τε δ βασι
λεύς και όλαός άπας και οι Λευίται σπονδας τε και πολλών ιερείων
αίματι τήν όδόν καταντλούντες και θυμώντες άπειρόν τι θυμιαμά
των πλήθος, ώς άπαντα τον πέριξ άέρα πεπληρωμένον και τους
πορρωτάτω τυγχάνουσιν ήδύν άπαντάν και γνωρίζειν επιδημίαν θεού
και κατοικισμόν κατ’ άνθρωπίνην δόξαν εις νεοδόμητον αυτώ και
καθιερωμένον χωρίον και γάρ ουδ' ύμνούντες ουδε χορεύοντες έως
ού προς τον ναόν ήλθον έκαμον, τούτω μεν ουν τω τρόπω την
κιβωτόν μετήνεγκαν, ώς δ' εις τό άδυτον αυτήν εισενέγκεν έδει, το
μέν άλλο πλήθος μετέστη, μόνοι δε κομίσαντες οι ιερείς μεταξύ τών

δύο Χερουβίμ κατέθεσαν αι δε τούς ταρσούς συμπλέξασα, και γάρ

§ 99 = 3 Reg. VΠ 1, 2 Paral. V 1.
ROMSPELatZonaras II p. 147.
1 τε) τότεRO και– αναθημάτων on. RO 3 ώς άντις -5 συμπερα

σθήναι) μί φιδίibet Inspiciens omni tempore putarei ta pler μια φοίuisse, quod

sic breuiter μtsus est guantum ad operts tempίi magnitudinem terminasse Lat
ώς άν) ώστε ά άν Bekker ώς έν) ένMSP χαλεπώς ένuel μόλις έν coni,
4 ταύτα, αλλ’ ούκ Coccei έν) ούν RO 5 συγκρινομένωCoccei τού

ναού συγκρινόμενα tr. Ο συμπερασθήναι) συμ add, m. 1 R συμπερανθήναι
MSP και τους και MSP 7 όψόμενόσE 9 * συνίασιν, συνία corr. m. 1 ex
εισε με ειση M 10 Αθύρει θούρι Μ Θουρί SP θυρί E thesert (uel thesri) Lat
θισρί Hudson *ύπερβερετέω RO γperueretheus Lat 11 *συνέδραμεν Ο'SP
* δε MSP 12 νέορτη SP άγιωτάτη και μεγίστη (ίστη i. Pas. Ρ) SP

14 κα
ι

τα on. RO 1
5 *προσήγον Μ 1
7

δδόν) totun tier Lat θυμάτων

ELat 2
0

νεοδώμητον Μ αυτώ] αυτόSP 2
1 τούδε, δί. ras.8 2
2 πρός

εισ Ε * έκαμον, ο ex νο corr. R τόπω Ο 2
3 εισενεγκεϊν) μετενεγκεϊν

MSP εισενεγκόντεσE 2
4 τών δύο Χερουβίμ ROEZon τών χερουβείν (χε
ρουβίμ Ρ”) τών δύο MSP duos Cherubin Lat 25 * συμπλέξασα) συμπλέξαι P

10

15
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ούτως ήσαν υπό του τεχνίτου κατεσκευασμένα, την κιβωτόν ώς υπό
σκηνή τινι και θόλω κατεσκέπασαν, είχε δε ή κιβωτός ουδέν έτερον
ή δύο λιθένας πλάκας, αυτούς δέκα λόγους τούς υπό τού θεού Μωυσεί
λαληθέντας έν Σιναίω όρει εγγεγραμμένους αυταίς έσωζον, τήν δε

ν ν Λ, ν ν ν ν Λ, Σν Σ

5 λυχνίαν καί τήν τράπεζαν και τόν βωμόν τόν χρύσεον έστησαν έν

10

τώ ναώ πρό τού άδύτου κατά τους αυτούς τόπους, ούς και τότε έν
τή σκηνή κείμενοι κατείχον, και τάς καθημερινάς θυσίας άνέφερον.
τό δε θυσιαστήριον το χάλκεον έστησε πρό τού ναού άντικρύ τής
θύρας, ώς άνοιχθείσης αυτό κατά πρόσωπον είναι και βλέπεσθαι
τάς ιερουργίας και τήν τών θυσιών πολυτέλειαν. τάδε λοιπά σκεύη
πάντα συναλίσας ένδον εις τόν ναόν κατέθετο.

2. Έπει δε πάντα διακοσμήσαντες οι ιερείς τά περί τήν κιβω
τόν εξήλθον, άφνω πίλημα νεφέλης oύ σκληρόν ουδ’ οιον ώρα χειμώ
νος υετού γέμoν ίσταται κεχυμένον δε και κεκραμένον εις τόν ναόν
εισερρύη, και τας μεν όψεσιτών ιερέων ώς μή καθoράν άλλήλους
έπεσκότει, τας δε διανοίας τας άπάντων φαντασίαν και δόξαν
παρείχεν ώς τού θεού κατεληλυθότος εις τό ιερόν και κατεσκηνωκό
τος ήδέως έναυτώ. και οι μεν επί ταύτης είχον αυτούς της έννοιας"
δ δε βασιλεύς Σολόμων εξεγερθείς, έτυχε γάρ καθεζόμενος, έποιήσατο

λόγους πρός τόν θεόν, ούς τή θεία φύσει πρέποντας ύπελάμβανε
και καλώς είχεν αυτώ λέγειν ,σοί γάρ, είπεν, οίκον μεν αιώνιον, ώ

δέσποτα κα άξιον αυτό εργάσω γεγονότα τόν ουρανόν οϊδαμεν και
άέρα και γήν και θάλασσαν, δι’ ών άπάντων ουδέ τούτοις άρκού
μενος κεχώρηκας, τούτον δέ σοι κατεσκεύακατόν ναόν έπώνυμον, ώς
ανάπ’ αυτού σοι τάς εύχάς θύοντες και καλλιερούντες άναπέμπωμεν
$ 104 – 3 Reg. VIII 9, 2 Paral. V 10.
ROMSPELatZonaras II p. 147.
2 *και θόλω καθόλω. Ο κατεσκέπασεν Ρ" κατεσκεύασαν Ο κατεσκέ

πησαν Ε. *δ*ή SP 3 κα
ι

τους δέκα – υπό om. Μ. Μωυσε μωυσή RSPE,
om. M mose Lat 4 sina Lat έγγεγραμένουσ SP εγγεγραμμένασE αυταίς
melius uid. έσωζον S 5 *χρύσεων M 6 αυτούς αυτού Β. αυτουσ Ο

τότε) olim Lat, unde ποτε coni. 7 καθημερινάσ, eras, μΡ απέφερον Μ

8 άντικρυσ RM άντίκρυ E 9 αύτό om. Ε 10 “πολυτέλειαν Ρ

1
1 * συναλίσας συναθροίσασ SP 13 * πείλημα RO ουδε Ε 14 κεκρα

μένον) κεκραμμένον Ο*Μ περικεκραμένον SPE περικεκραμμένον P* 15 * εισ
ερρύει Μ μή] μή δε MSPE αλλήλοισ Ε 1

6 *επισκοτεί RO *δε om.
ΒΟ *και δε και RO 18 αυτούσ RMSP 1

9

έγερθείσ Ο 2
1 και κα

λώς–λέγειν om. Lat σοί – 22 οίδαμεν] tibi inquit domine perpetuan donum
φuan pse fabricatus e

s

esse nouimus Caelum Lat σοί) εχ Lat σύ codd.
αιώνιον αιώνιον έχεισ MSP ώ

ι

Ρ
"

22 και άξιον καξών Μ άξιον SP
αυτών αυτώ Β σαυτώ Μ σαυτώ ώνπερ SP οίδα μεν RO 2
4

κατεσκεύασα
MSP 25 καλλιεργούντεσS αποπέμπομεν Ρ
"

104

105

106

107

108
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109

110

111

112

εις τον αέρα και πεπεισμένοι διατελοίημεν, ότι πάρει και μακράν
ούκ άφέστηκας (ούδε σαυτώ] τώ μέν γάρ πάντ’ έφοράν και πάντ'
άκούειν ουδε νύν όπου σου θέμις οικών άπολείπεις τού πάσιν έγγι
στα είναι, μάλλον δ’ εκάστω και βουλευομένω και διά νυκτός και
ήμέρας συμπάρει" ταύτα επιθειάσας πρός τόν θεόν άπέστρεψεν 5
εις τό πλήθος τους λόγους εμφανίζων του θεού τήν δύναμιν αυ
τους και την πρόνοιαν, ότι Δαυίδη τώ πατρι περί τών μελλόντων
άπαντα καθώς άπoβέβηκεν ήδη τα πολλά και γενήσεται τά λείποντα
δηλώσειε, και ώς αυτός επιθείη το όνομα μήπω γεγεννημένω και
τις μέλλοι καλείσθαι προείποι και ότι τον ναόν ούτος οικοδομήσει 10
αυτώ βασιλεύς μετά τήν του πατρός τελευτήν γενόμενος, ά βλέπον
τας κατά τήν εκείνου προφητείαν επιτελή τόν θεόν εύλογείν ήξίου
και περί μηδενός άπογινώσκεινών υπέσχηται πρός ευδαιμονίαν ώς
ούκ έσομένου πιστεύοντας έκτών ήδη βλεπομένων
3. Ταύτα διαλεχθείς πρός τόν όχλον όβασιλεύς άφορά πάλιν 15

εις τον ναόν και την δεξιάν εις τόν όχλον άνασχών, έργους μέν,
είπεν, οι δυνατόν άνθρώποις άποδούναι θεώ χάριν υπέρ ών εύπε
πόνθασαν άπροσδεές γάρ τό θείον άπάντων και κρείττον τοιαύτης
άμοιβής ώ δε τών άλλων ζώων υπό σού, δέσποτα, κρείττονες γε
γόναμεν, τούτω τήν σήν εύλογείν μεγαλειότητα και περί των υπηρ- 20
γμένων εις τόν ήμέτερον οίκον και τον Εβραίων ευχαριστεϊν άνάγκη.
τίνι γάρ άλλω μάλλον λάσασθαι μηνίοντα και δυσμεναίνοντα ευμενή
δεξιώτερόν έστινήμνή φωνή, ήν εξάέρος τε έχομεν και δι' αυτού

$ 108– 3 Reg. VIII 16, 2 Paral. VI 6.
ROMSΡΕΙΑ:
1 πάρει παρήι Μ 2 ουδε σαυτώl om. SP α ίuis sedibus Lat τών σε

αυτού Coccei πάντ" πάντα τεΜ πάνταστεSP πάντα ακούειν MSP
3 οικών] Ernesti οικείν codd. Lat τού πάσιν τού (ex τούσ corr) πάντασ
μάλλον δε πάσιν Μί 4 μάλλον μάλιστα MSP βουλευομένω ex βουλομένω
corr. Ο βουλομένω SP 5 συμπαρήι M ταύτ’ MSP επιθιάσασ Μ
7 δαβίδη M 9 αυτός ήρse Lat αυτώ coni. τό om. Μ μήπω τώ μήπω
MP γεγεννημένω, eras. ν P γεγενημένω. Μ 10 προσείπoι RO οικοδο
μήσει] Ernesti aedificaturus e

st primus Lat ώκοδομήσειεν ROM οικοδομήσειεν SP

1
1 βλέποντεσ Ο 1
2

επιτελή έπι τέλει ROM τόν θεόν on. RO

1
3 περί μηδενός μή περί τινοσΜ υπόσχηται RO 1
5 έφορά Μ 18 και

om. M et ut uid. Lat 20 τούτο ROM σήν) σού M και om. SP 21 και
om. Lat Εβραίων εβραίων λαόν MSPLat 22 τίνι γάρ – 23 φωνή) ημι
ίum enim alium magis optamus habere propitium e

t in ea circa nos deuotione
permanere quam te
.

est mobis μου Lat μάλλον on. Μ λάσασθαι) λάσα
σθαί τε MSP μηνύονται μηνιώντα ΒΟΡ" μηνιούνται (ού ex o corr. 8
)

MS
δυσμεναίνονται διαμένοντα MSPLat 2
3

δεξώτερον) δεξιούσθαι αξιώτερον

Coccei έχομέν τε tr. M
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πάλιν άνιούσαν οίδαμενς χάριν ουν έχειν δ
ι'

αυτής ομολογώ σοι
περί τε του πατρός πρώτον, δ

ν

έξ
ι

άφανούς εις τοσαύτην άνήγαγες
δόξαν, έπειθ’ υπέρ έμαυτού πάντα μέχρι τής παρούσης ήμέρας κ

α
ι

προείπας πεποιηκότι, δέομαί τ
ε

του λοιπού χορηγείν όσα θεώ δύ
ναμις άνθρωπος υπό σού τετιμημένος, και τον οικοντόν ήμέτερον
αύξεινεις πάν, ώς καθωμολόγησας Δαυίδη τώ πατρί μου και ζώντα
και παρά την τελευτήν, ότι παρ' ημίν ή βασιλεία μενει και το

εκείνου γένος αυτήν διαδοχας αμείψει μυρίας, ταύτ’ ούν ήμύν
επάρκεσον και πασι τους έμος αρετήν ή σύχαίρεις παράσχου, προς

δ
ε

τούτοις ικετεύω και μοιράντινα τού σού πνεύματος εις τόν ναόν
άποικίσαι, ώ

ς

α
ν

και επί γης ημίν είναι δοκής, σοι μεν γαρ μικρών
οικητήριον και το πάν ουρανού και των κατά τούτον όντων κύτος,
ούχ ότι γ

ε

ούτος ό τυχών ναός, άλλά φυλάσσειν τε άπόρθητον εκ

πολεμίων ώς ίδιον εις άπαν και προνοεΐν ώς οικείου κτήματος πα
ρακαλώ, κάν άμαρτών ποτε ο λαός έπειτα πληγή τινι κακώ διά
την άμαρτίαν έκ σού γής άκαρπία και φθορά λοιμική ή τινι τού
των των παθημάτων, οίς σ

ύ

τούς παραβάντας τιτών δσίων μετ
έρχη, και καταφεύγη πάς άθροισθείς έπι τόν ναόν ικετεύων σε και
σωθήναι δεόμενος, έπήκοος αυτού γενόμενος ως ένδον αν έλεήσης
και των συμφορών άπαλλάξης, ταύτην δ

ε

ουχ Εβραίους μόνον
δέομαι παρά σου την βοήθειαν είναι σφαλείσιν, άλλα κάν από
περάτων της οικουμένης τινές άφικωνται κάν όποθενδήποτούν
προστρεπόμενοι και τυχεϊν τινος άγαθού λιπαρούντες, δός αυτούς
έπήκοος γενόμενος, ούτως γάρ ά

ν

μάθονεν πάντες, ότι σύμεν αυτός
έβουλήθης παρ' ημίν κατασκευασθήναί σοι τον οικον, ήμες δ

’
ουκ

$ 112= 2 Reg. VIII 23, 2 Paral. VI 14.
--

ROMSPELat

1 όμολογώ) οφείλω M referinus Lat 2 περί τε τού πατρός d
e

hoc
templo Lat 3 έμαυτού έμού τού RO 4 τε) δε MS, om. P 6 πάν) άπαν
MSP καθωμολόγησας) και ώμολόγησασ MSP 7 μένει M 8 αμείψει
αμείψαι S honorabis Lat 9 παισι) πάσι ROM σ

ύ

χαίρεις συγχαίρεισ ΟΜ

1
0 δ
ε Bekker δή codd. αμtem Lat 1
1

αποικήσαι Μ ήμύν) οινοα nos
Lat δοκεί σ’ ΟΜΑ 1

2 τών) τότών SP τούτων RS"Ρ" 14 ω σ ίδιον εκ

πολεμίων tr. M πολεμίων) δείlorum Lat 15 λαός λαόστύχη SP πληγή
των κακών φαρα φuadam pessima Lat 1

6

εκ σούι εξ ο
ύ RO ακαρπία RO

και) ή (eras. S) SP φθορά λοιμική Β φθορά και λοιμική O corruptio
/amis Lat ή εί

'
Μ 1
7

σύ] σοι M 18 καταφεύγει RO καταφύγη MSP
έπι) εισ MSP 1

9 γινόμενοσ MSP έλεήσεισ ROSP 2
0 απαλλάξεισ OSP

δ
’ MSP ουχ e
x

ούκ corr. Μ 2
1

αλλά] αλλά γάρ SP 23 προτρε
πόμενοι MSP 24 άν on. RO αυτός αυτούσS", om. P

113

114

115
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118

119

120

121

άπάνθρωποι τήν φύσιν έσμένοΰδ’ άλλοτρίως πρός τούς οϋχ όμο
φύλους έχομεν, άλλά πάσι κοινήν τήν άπό σούβοήθειαν και τήν τών
άγαθών όνησιν υπάρχειν ήθελήσαμεν"

4. Ειπών ταύτα και δίψας αυτόν έπι τήν γήν και επί πολλήν
ώραν προσκυνήσας άναστάς θυσίας τω θεώ προσήνεγκε και γεμίσας
τών όλοκλήρων ιερείων έναργέστατα τον θεόν ήδέως έγνω τήν θυσίαν
προσδεχόμενον πύργάρ εξ άέρος διαδραμόν και πάντων δρώντων
επι τον βωμόν άξαν άπασαν την θυσίαν ανήρπασε και κατεδαίσατο.
ταύτης δε τής επιφανείας γενομένης δ μεν λαός δήλωσιν είναι τούτ’
εικάσας τής εν τώ ναώ τού θεού διατριβής έσομένης και ήσθείς
προσεκύνει πεσών επί τούδαφος, δ δε βασιλεύς εύλογείν τε ήρξατο
και το πλήθος ταυτό ποιείν παρώρμα δείγματα μέν έχοντας ήδη
τής τού θεού προς αυτούς ευμενείας, εύχομένους δε τοιαύτα άπο
βαίνειν άει τά παρ’ εκείνου, και την διάνοιαν αυτούς καθαράν άπό
πάσης φυλάττεσθαι κακίας έν δικαιοσύνη και θρησκεία και τώ τάς
έντολάς τηρείν άς διά Μωυσέος αυτούς έδωκενό θεός διαμενούσας
έσεσθαι γάρ ούτως εύδαιμον τό Εβραίων έθνος και παντός άνθρώ
πων γένους μακαριώτερον, παρεκάλει τε μνημονεύειν, ώς οις έκτή
σαντο τά παρόντα άγαθά τούτοις αυτά και βέβαια εξειν και μείζω
και πλείω καταστήσειν ούγάρ λαβείν αυτά μόνον δι' ευσέβειαν και
δικαιοσύνην, άλλά και καθέξειν διά ταύτα προσήκεν υπολαμβάνειν
είναι δε τους άνθρώποις ουχ ούτως μέγα τόκτήσασθαι τι τών (ούχι
υπαρχόντων, ώς τό σώσαι τά πορισθέντα και μηδέν άμαρτείν εις
βλάβην αυτών,

§ 118= 2 Paral. VII 1, 3 Reg. VIII 54; $ 120 – 3 Reg. VIII 55.
ROMSPELatZonaras II p. 147.
1 ουχ όμοφύλους Coccei όμοφύλουσ ROSP ουκ όμοφύλουσM eos ημι

contribut non sunt Lat 4 αυτόν ROι εαυτόν MSP 5 προσκυνήσας om. Ο
θυσίας] RMSPELatZon θυσίαν. Ο θεώ προσήνεγκε, θεώι προσήγε Ρ

βωμών προσήγε MSE βωμώ προσήγαγε Zon in tempίο οφίμlit Lat 6 εναργέ
στατον E 8 αξαν αξαν M ήξαν RO ήξαν E αίξαν SP άπασαν) SPELatZon,

on. ROM ανήρπασε ήρπασε MSP ήψατο E “κατεδέσατο MSP 9 ταύτης
τοιαύτησS δε δή8Ρ δήλωσιν δήλοσήν M είναι om.Μ ταύτ’ MSP
10 και om.M *ήσθείς ήττηθείσ RO θεσM, om. Lat 11 προσκυνεί. Μ
έπι τούδαφος έπι τού έδάφουσSP έπ’ εδάφουσE 12 ποιείν ELat ειπείν codd.
13 εύχομένους ed. pr, et ut uid. Lat εύχομένου codd. 15 τώ: om. Μ

16 Μωυσέρσι μωυσηουσΜ μωσέωσSP (per) mosen Lat διαμενούσησ P
17 εύδαιμον ROS 18 έκτήσατο P 19 εξειν) εξουσι ed. pr. 20 καταστή
σεν) καταστήσουσιν MSP 21 αλλά και καθέξειν om. Μ προσήκειν Er
mesti 22 τους ανθρώποις αρμd homines Lat ουχ ούτως) ούτωσΜ τών

ούχ υπαρχόντων om. Lat ουχ om. RO 23 πορισθέντα περισωθέντα MSP

10
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5. Όμένουν βασιλεύς διαλεχθείς ταύτα προς το πλήθος διαλύει
την έκκλησίαν τελέσας θυσίας υπέρ τε αυτού και πάντων Εβραίων,

ώς μόσχους μεν καταθύσαι μυρίους και δισχιλίους, προβάτων δε
μυριάδας δώδεκα τόνμέν γάρ ναόν τότε πρώτον έγευσεν ιερουρ
γημάτων και κατευωχήθησαν εν αυτώ πάντες συν γυναιξίν Εβραίοι
και τέκνοις, έτι δε και την σκηνοπηγίαν καλουμένην εορτήν πρό τού
ναού λαμπρώς και μεγαλοπρεπώς επί δις επτά ήμέρας ήγαγεν ό
βασιλεύς συν άπαντί τω λαώ κατευωχούμενος,

6. Έπει δ' είχεν αυτούς αποχρώντως ταύτα και μηδέν ένέδει
τή περί τόν θεόν ευσεβεία προς αυτούς έκαστος του βασιλέως άπολύ
σαντος άπήεσαν ευχαριστήσαντες τώ βασιλεϊ τής τε περί αυτούς
προνοίας και ών επεδείξατο έργων, και εύξάμενοι τω θεώ παρασχεϊν
αυτούς εις πολύν χρόνον Σολόμωνα βασιλέα την πορείαν έποιούντο
μετά χαράς και παιδιάς ύμνους εις τόν θεόν άδοντες, ώς υπό τής
ήδονής άπόνως τήν δδόν τήν επί τά οικεία πάντας άνύσα, και οι
μεν τήν κιβωτόν εις τόν ναόν εισαγαγόντες και το μέγεθος και τό κάλ
λος ιστορήσαντες αυτού και θυσιών έπ’ αυτώ μεγάλων και έορτών
μεταλαβόντες εις τάς αυτών έκαστοι πόλεις υπέστρεψαν, όναρ δ'
έπιφανέντώ βασιλεί κατά τούς ύπνους έσήμαινεν αυτώ τής ευχής
έπήκοον τόν θεόν γεγονέναι, και ότι φυλάξει τε τόν ναόν και διά
παντός εν αυτώμενεϊτών έκγόνων αυτού και αυτού και τής άπάσης
πληθύος τά δίκαια ποιούσης, αυτόν τε πρώτον εμμένοντα ταις τού
πατρός υποθήκας έλεγεν εις ύψος και μέγεθος ευδαιμονίας άνοίσεν
άπειρον και βασιλεύσειν άει τής χώρας τούς έκ τού γένους αυτού και
Ιούδατής φυλής, προδόντα μέντοι τα επιτηδεύματα και λήθην αυτών
ποιησάμενον και ξενικούς θεούς θρησκεύειν μεταβαλόμενον πρόρριζον
έκκόψειν και μήτε τού γένους τι λείψανον αυτών εάσειν μήτε τόν

§ 122= 3 Reg. VIII 62, 2 Paral. VII 5.

ROMSPELatZonaras II p. 147 sq.
2 *θυσίας] θυσίαν. Ο αυτού Β' εαυτού MSPE 3 καταθύσαι κατα

θύσασ Μ θύσασ Ε 4 μεν οm. ΜSPE «έγευσεν Suppl: m. 1 Ο 5* και
τέκνοισ εβραίοι tr

.

MSP 6 *schenophenia Lat * πρό) πρόσM 7 *ήμέ
ραισ Μ 10 αυτουσ ROMSP1 έαυτούσE έκαστοι MSPE απολαύσαν

τοσM 1
1 τώ] τώ τεRO 13 εις) έπι SP πολύν χρόνον, λύν χρ i. Pas. P

βασιλέα) βασιλείαν Ο την τήν τεSP την δε Μ 18 αυτών codd.

1
9 * έπιφανέν) αρραγμtt deus Lat εσήμανεν ΟΜΕ έσήμενεν Ρ 20 ετών

(ante θεόν) τών S 2
1 μενεΐ) Ernesti μένοι codd. έγγόνων Ε αυτού

και αυτού] Ε αυτού codd. Lat άπάσησ τησ tr. Ε 22 *δίκαια δεϊ Μ

τε, δ
ε MSPE ηue Lat 24 * βασιλεύσιν. Ο * έκ τού γένουσ] έκγόνους RP

2
6

μεταβαλόμενον Bekker μεταβαλλόμενον codd. 27 τού γένους om. Ο

αυτών, είμs Lat αυτού Zon αυτόν coni. τόν, τών SP

122

123

124

125

126

127
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128

129

130

131

των Ισραηλιτών λαόν απαθή παρόψεσθαι, πολέμους δ’ αυτούς και
κακούς εξαφανίσειν μυρίοις κάκι τής γής, ήν τους πατράσιν αυτών
έδωκεν, έκβαλών έπήλυδας άλλοτρίας καταστήσει», τόν δε ναόν τον
νύν οικοδομηθέντα καταπρησθησόμενον τους εχθρούς παραδώσειν
και διαρπαγησόμενον, κατασκάψειν δέ καί τήν πόλιν χερσιτών πο
λεμίων και ποιήσειν μύθων άξια τά παρ’ αυτούς κακά και πολλής
δι’ υπερβολήν μεγέθους άπιστίας, ώς τούς προσοικους ακούοντας
τήν συμφοράν θαυμάζειν και την αιτίαν πολυπραγμονείν δι’ ήν
ούτως έμισήθησαν Εβραίοι τω θεώ πρότερον εις δόξαν και πλούτον
υπ' αυτού παραχθέντες, και παρά των υπολειπομένων άκούειν έξο
μολογουμένων τάς άμαρτίας αυτών και τάς τών πατριων νομίμων
παραβάσεις, ταύτα μεν αυτώ τον θεόν ειπείν κατά τους ύπνους
άναγέγραπτα.
V. 1. Μετά δε τήν τού ναού κατασκευήν έν έτεσιν επτά καθώς

προειρήκαμεν γενομένην τήν τών βασιλείων οικοδομήν κατεβάλετο,

ήν έπεσε τρισί και δέκαμόγις άπήρτισεν ού γάρ τόν αυτόν έσπου
δάζετο τρόπον όνπερ και το ιερόν, άλλά τό μεν καίπερ όν μέγα και
θαυμαστής εργασίας και παραδόξου τετυχηκός έτι και θεού συνερ
γούντος, εις δν εγίνετο, τους προειρημένους έτεσιν έλαβε πέρας" τά
δε βασίλεια πολύ της αξίας του ναού καταδεέστερα τυγχάνονται τώ

132

133

μήτε τήν ύλην εκ τοσούτου χρόνου και της αυτής ήτοιμάσθαι φιλο
ν ν -ν 2. ν D D D -ν ν

τιμίας και βασιλεύσιν οικητήριον άλλ' ού θεώ γίνεσθαι, βράδιον
ήνύσθη, και αυτά μένουν άξια λόγου και κατά την ευδαιμονίαν- Ο ν ν ν -

λέ 2. ό ήθ
ν
δε όλ

Σ) --

τής Εβραίων χώρας και του βασιλέως ώκοδομήθη, τήν δε όλην αυτών- ν ν ν - D - D Ον ν

διάταξιν και την διάθεσιν ειπείν άναγκαίον, ίν ούτως έκ τούτου
στοχάζεσθαι και συνοράν έχωσι το μέγεθος οι τή γραφή μέλλοντες
έντυγχάνειν.

2. Οίκος ήν μέγας και καλός πολλούς στύλους έρηρεισμένος, όν
εις τάς κρίσεις και τήν τών πραγμάτων διάγνωσιν πλήθος υποδέξα

$ 127 – 3 Reg. ΙΧ 7,2 Ρaral. VΠ 20; $ 130 = 3 Reg. VII 38.
ROMSPELatZonaras II p. 148.
1 των om, MSP 3 αλλοτρίας αλλοτρίουσRO 4*καταπρησθησόμενον

καταπροδοθησόμενον (προδο i ras. 6-7 litt, m. 1 S) SP 5 κατασκάψα Ε
6 πολλήνM 10 ύπ" παρ' Μ υπολειπομένων, πο s. 1 R 12 μεν μεν
ούν SP 14 έν om. Μ 15 οικοδομιαν MSPE “κατεβάλλετο Ο 16 τρισ
καίδεκα Ε μόλισMSPE απήρτησεν ΒΟΕ έσπούδαζε M 18 θαυμα
στής θαυμαστόντήσSP εργασίας) ευδοξίασM έτι) έτι τεRO θεού)
τού θεού SP 20 δε τε RO πολύ, πολύ τε RO πολύ τι coni. 22 αλλ'

ού) αλλά RO αλλά μή MSP γενέσθαι Μ βράδιον, ι i ras. R βράδειον Μ
23 άξια λόγου λόγου άξια E, om. Lat *και om. Μ 24 τής τών Ε

* οικοδομήθη Μ 28 δν αν, α euanidae litterae superinductum S

10,

15
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σθαι και χωρήσαι σύνοδον άνθρώπων επί δικας συνεληλυθότων κατ
εσκεύασεν εκατόν μεν πηχών τ

ο

μήκος εύρος δ
ε

πεντήκοντα τ
ο δ
'

ύψος τριάκοντα, κοσι μέν τετραγώνος άνειλημμένον έκκέδρου πάσιν,
έστεγασμένον δ

ε Κορινθίως, ισομέτρους δ
ε φλιας και θυρώμασι τρι

γλύφος άσφαλή τε όμου και κεκαλλωπισμένον έτερος δε οίκος ήν

εν μέσω κατά όλου του πλάτους τεταγμένος (τετράγωνος) εύρος πηχών
τριάκοντα, αντικρυς έχων ναόν παχέσι στύλος άνατεταμένον ή

ν
δ
ε

εν αυτώ εξέδρα διαπρεπής, έν ή καθεζόμενος ό βασιλεύς έκρινεν, ή

παρέζευκτο κατεσκευασμένος άλλος οίκος τήβασιλίσση και τ
α

λοιπά

τ
ά

πρός τήν δίαιταν και τάς άναπαύσεις οικήματα μετά τήν τών
πραγμάτων απόλυσιν, έστρωμένα πάντα σανίσιτετμημένας έκκέδρου.
και τάμεν ώκοδομήσατολίθος δεκαπήχεσιν, έτέρω δ

ε

πριστώ τους
τοίχους και πολυτελεί κατημφίεσεν, δν εις κόσμον ιερών και βασιλείων
οίκων θεωρίων γή μεταλλεύεται τους φέρουσαν αυτόν τόπος έπαινου
μένη, και το μεν άπ’ αυτού κάλλος επί τρεστιχίαν ήνένυφασμένον,
τετάρτη δ

ε

μοίρα γλυφέων παρείχε θαυμάζειν επιστήμην, ύφ’ ώ
ν

πεποίητο δένδρα και φυτά παντοια σύσκια τους κλάδους και τους
έκκρεμαμένος αυτών πετάλος, ώς υπονοείν αυτά και σαλεύεσθαι δι'
ύπερβολήν λεπτότητος καλύπτονται τον ύπ’ αυτούς λίθον τ

ό

δ
ε

άλλο μέχρι της στέγης χριστόν ή
ν

και καταπεποικιλμένον χρώμασι
και βαφαίς, προσκατεσκεύασε δ

ε

τούτοις άλλα τ
ε
πρός τρυφήν

οικήματα και δ
ή

και στοάς μηκίστας και έ
ν,

καλώ τών βασιλείων
κειμένας, ένας λαμπρότατον οίκον εις εστίασιν και συμπόσια χρυσού

§ 133 = 3 Reg. VΠ 44.

ΒΟΜSΡΕΙΑί

3 ένειλημμένον Ο 4 Κορινθίως) κορινθίωσ μεν ΒΟ δε] και Ο

καν

4 φλιας φιλίας Lat 6 τεταγμένουσS τετράγωνος on. ROLat 7 αν

τικρύ ROSP 8 εξέδρα, 5οίium Lat 1
1 απόλυσιν απόλυς απόλαυσιν Μ

1
2 οικοδομήσατο Μ λίθοις, η ανηογίbus Lat *ετέρω-15 ένυφασ

μένον) αλία μcro tabulis uestitan sectilibus e
t practiosissimis carornauit Secμη

dum docus templorum e
t miraculum habitationum regalium, outus pulchriίμαίο

ίribus ordinibus opere inteαία sansorio Lat 1
3

κατημφίεσεν όν) κατημφία
σεν δν RO κατημφιεσμένον MSPLat κατημφίεσενιός Hudson βασιλείων, ο

inser. m. 1 Ο 14 θεωρίων θεωρία MSP θεωρίαν Hudson Tυρίων Ernesti

γ
ή ή Μ μεταλεύεται M έπαινουμένη απαρνουμένη RO 1
5

τριστείχίαν

Μ 1
6

τετάρτη τήM τετάρτη P μοίρα Ρ παρήχει P 1
7 πεποίητοι

έποίητο R έποίειτο O έκκρεμμαμένοισ, ρε i. Pas. S αυτόν RO πετάλ
λοισS" 19 καλύπτοντα – λίθον om. Lat καλύπτοντασ Μ τόν) τούσΜ"

2
0 τήστέγησS χρηστών. Ο και om. Μ 2
1

βαφαίς] γραφαισMSP
τούτοις πρόσ τούτοισ MSP 22 βασιλέων OM 23 έστίασιν εστιάσεισ

MSP

134

135

136

137
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138

139

140

141

142

περίπλεων και τάλλα δ
ε όσα τούτον έχειν έδει πρός τήν τών έστω

ν Σ -ν

μένων υπηρεσίαν σκεύη πάντ έκ χρυσού κατεσκεύαστο δύσκολον δ
'

έστιν καταριθμήσασθαι το μέγεθος και την ποικιλίαν τών βασιλείων,

όσα μεν ή
ν

αυτούς τ
α

μέγιστα οικήματα, πόσα δε τά τούτων υπο
δεέστερα και πόσα υπόγεια και άφανή, τά τ

ε

τών άνεμένων εις

Ω ν ν ν Ση ν ν 9 ν ν

άέρα κάλλη και τα άλση πρός θεωρίαν επιτερπεστάτην και θέρους
ύποφυγήν και σκέπην είναι τους σώμασιν, έν κεφαλαίω δ

'

ειπείν

η Ο γ
.

D Σ
)

ν -ν ν ν -ν ν

τήν όλην οικοδομίαν έκ λίθου λευκού και κέδρου και χρυσού και
άργύρου πάσαν εποιήσατο τους ορόφους και τους τοίχους τους έγ
κλειομένους χρυσώ λίθος διανθίσας τον αυτόν τρόπον, ώς και τον
τού θεού ναόν τούτοις κατηγλάισεν. ειργάσατο δ

ε

και εξελέφαντος
θρόνον παμμεγεθέστατον έν κατασκευή βήματος έχοντα μέν εξ βαθ–
μούς, εκάστω δ

ε

τούτων έξ
ι

εκατέρου μέρους δύο λέοντες έφειστήκεσαν

τοσούτων άνωθεν άλλων παρεστώτων, τ
ό δ
’

ένήλατον τού θρόνου

χειρες ήσανδεχόμενα τον βασιλέα, άνακεκλιτο δ
'

εις μόσχου προτο
μήντά κατόπιν αυτού βλέποντος, χρυσώ δ

ε

άπας ή
ν

δεδεμένος

3
. Ταύτα Σολόμων εικοσαετία κατασκευάσας, έπει πολύν μεν

αυτώ χρυσών πλείω δ
’

άργυρον ότών Τυρίων βασιλεύς Ειρωμος εις
τήν οικοδομίαν συνήνεγκεν έτι δ

ε

και ξύλα κέδρου και πέτυος, άντε
δωρήσατο και αυτός μεγάλας δωρεας τον Ειρωμον στόν τε κατ'
έτος πέμπων αυτώ και οίνον και έλαιον, ών μάλιστα διά τ

ό

νήσον
οικείν, ώς και προειρήκαμεν ήδη, χρήζων διετέλει, προς τούτοις δε

$ 140= 3 Reg. Χ 18, 2 Paral. IX 17; $ 141 – 3 Reg. IX 10.
ROMSPI VELat τά

1 περίπλεων) Coccei περίπλεω ROMP περίπλεων S ταλλα) άλλα Μ

έστιομένων R 2 δ’ om. RO 3 έστι MS"Ρ" καταριθμήσασθαι) καταριθ
μήσασθαι και διηγήσασθαι SP 4 αυτούς αυτού. Ο 5 υπόγαια MSP τάι

τ
ό MSP άνεμένων ανημμένων RO 6 κάλλη κάλλοσMSP άλση ROM

θέρους θέρουσμεν Ο 9 τοίχους -10 διανθίσας paretes uestiίος αμro
Lat * έγκλειομένοις) έκλειoυμένοισ RO 1

0 χρυσίωE 1
1

εργάσαντο Μ

1
2

παμμεγεθέστατον πανμεγέθη σκαπτόν Β παμμεγέθη σκαπτόν ΟΜ
ΕΟ, ν

βαθμούς, αναβαθμούσMSP 1
3

έξι ετέρου M λέοντασ Μ έφεστήκε

σαν ROSP 1
4 τοσούτων, τοσούτον M το τούτων. Ο δεS 15χειραισR

ανεκέκλιτο SP ανεκέκλειτο M 1
6 άπας ή
ν

άπασι Μ 17 abhine usque

Α Ο - ν

ad $ 164 collati LV ταύτασΜ σαλομών L σαλομών V έπι Μ et fort.
Lat 18 εαυτώ, ώ

. i. Tas, L. *χρυσόν, ό ί. ras. 1 RO δ’) και Ε είναι

χ

Lat * Ειρωμος) ειρωμοσΟ ερωμοσL χείραμοσ, ε
ί,

corr. V from Lat
19 επιτυεσI, 2
0 * Ειρωμον] ειρωμον Ο χείραμον V 22 και om, V δε)

δ
η Ι.

Φ

10

15
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και πόλεις αυτώ της Γαλιλαίας είκοσι μεν τον αριθμόν ού πόρρω
δ
ε

της Τύρου κειμένας έχαρίσατο, ά
ς

έπελθών και κατανοήσας
Ειρωμος και δυσαρεστήσας τ

ή

δωρεά πέμψας πρός Σολόμωνα μή
δείσθαι τών πόλεων έλεγε κάκτοτε προσηγορεύθησαν Χαβαλών γή"
μεθερμηνευόμενον δετόχάβαλον κατά Φοινίκων γλώτταν ουκ άρέσκον
σημαίνει και σοφίσματα δ

ε

και λόγους αινιγματώδεις διεπέμψατο
πρός Σολόμωνα ότών Τυρίων βασιλεύς παρακαλών, όπως αυτώ
σαφηνίση τούτους και της άπορίας τών εν αυτούς ζητουμένων άπαλ
λάξη. τόν δε δεινόν όντα και συνετόν ουδέν τούτων παρήλθεν, άλλά
πάντα νικήσας τώλογισμό και μαθών αυτών την διάνοιαν έφώτισε,

Μέμνηται τούτων των δύο βασιλέων και Μένανδρος ό μεταφρά
σας άπό τής Φοινίκων διαλέκτου τάTυρίων αρχεία εις την Ελληνι
κήν φωνήν λέγων ούτως ,τελευτήσαντος δ

ε Αβιβάλου διεδέξατο τήν
βασιλείαν παρ' αυτού υιός Ειρωμος, δς βιώσας έτη πεντηκοντατρία
έβασίλευσε τριάκοντα και τέσσαρα ούτος έχωσε τ

ό

Ευρύχωρον τόν

τεχρυσούν κίονα τον έντους του Διός άνέθηκεν έτι (τε ύλην ξύλων
άπελθών έκοψεν από του όρους του λεγομένου Λιβάνου εις τάς τών

$ 142 = 3 Reg. Χ 11.

ROMSPLVELatZonaras II p. 148. Iosephus cont. Apion. I 18. Theophilus
ad Autol. III 22, Eusebius chron. I 115 sqq. Schöne, Symcellus p. 344sq. Bonn.

ν ν λί,

1 αυτού E *πόρρωι 8 2 *τύρρου L 3 *Ειρωμος) ειρωμοσΟ ευρω
μωσ L χείραμοσ V πέμψας) πέμπει RO Σολόμωνα) σαλoμώνα V σάλο
μώνα Ι. 4 έλεγεν MSP είπε Ε κάκτοτε και έκτοτε E έκτοτε MSPV
έκτοτε L. προσηγορεύθησαν προσηγορεύθησαν αύται LVELat Χαβα
λών ή χαβάλων RO χαβωλών ΜS χαβωλών Pχαβαλών LVE φαύαία Lat
γή μεθερμηνευόμενον γήιμεθ έρμηνευόμενον 8 γήθενέρμηνευόμενον M 5 δε

ι

γαρ ΜSPLV etenim Lat Χάβαλον) χάλαβον Μιχαβωλών SP χαβάλων L.

χαβαλών V φαύalon Lat "κατά κατά την 0 *αρέσκων R 6 * σημαί
νοι SP 7 πρός) πρόστών MSPIVE *σαλομώνα V σολομώνα Ι. *ότών
Τυρίων βασιλεύς) μraediotus rea trom Lat 8 τούτουσ σαφηνίση (σαφηνίσει
Μ) tr. MSPIV 1

1 μέμνητα μέμνηται δε MSPLVELat 1
2 *φοινίκησ Ο

*άρχεια) αρχία ROM antiquitates Lat Ελληνικήν Ελλάδα Ε 13
p.208, 6 Memandri 1ocus repetitus est cont. Ap. I 18, unde Theophilus e

t Eu
sebius (Syncellus) sumpserunt 1

4 παρ’ αυτού om. cont. Αp υιός) ό υιός
LV filius eius Lat δ υιός αυτού cont. Αp Eρωμος) ειρωμοσΟ χείραμοσV
"Ιέρωμος Theophil. (cf. VII S 66) Σίρωμος Sync 15 και om. cont. Ap

έχωσε έχώνευσε W effodit Lat τό) τόν SP cont, Ap. Ευρύχωρον σύρυ
χωρίον M anplum terrae Spatium Lat τόντε και τόντε MSP 1

6

χρυσόν

MSP έτι τε) έτι RO insuper Lat επί τε (έπειτα cod. graecus) cont. Ap

1
7 τού όρους τού λεγομένου Λιβάνου, τού λεγομένου όρους Λιβάνου (Λιβάνου

όρους tr. Euseb) cont. Αp εις) κέδρινα ξύλα εις cont, Ap

143

144
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146

147

148

ιερών στέγας" καθελών τετά άρχαια ιερά και ναόν ώκοδόμησε τού

Ο ν - D ν - - - Ο Σιν
Ηρακλέους και τής Αστάρτης, πρώτός τ

ε

τού Ηρακλέους έγερσιν
έποιήσατο έντώ Περιτίω μηνί τους τε Ιτυκαίος έπεστρατεύσατο
μή άποδίδούσε τους φόρους και υποτάξας πάλιν αυτώ άνέστρεψεν.
επί τούτου ήν Αβδήμονος παίς νεώτερος, ός άει ένικα τά προβλή
ματα, ά επέτασσε Σολόμωνό Ιεροσολύμων βασιλεύς" μνημονεύει δε

και Δίος λέγων ούτως , Αβιβάλου τελευτήσαντος δυτός αυτού E
ρωμος έβασίλευσεν, ούτος τ

ά

προς ανατολάς μέρη της πόλεως προσ
έχωσε και μείζον το άστυ έποίησε και τού Ολυμπίου Διός τό ιερόν
καθ’ εαυτό ό

ν

έγχώσας τον μεταξύ τόπον συνήψε τ
ή

πόλει και
-- D ν Σ

) ν Σ ν ν Ω ν α ν

χρυσούς άναθήμασιν έκόσμησεν άναβάς δ
ε εις τόν Λίβανον ύλοτό

μησε πρός τήν τών ιερών κατασκευήν, τόν δ
ε

τυραννούντα Ιεροσο
λύμων Σολόμωνα πέμψαι φησί πρός Eρωμον αινίγματα και παρ'μ

ι

Α μ
ι

ήσι προς Ειρωμ γμ ρ

ROMSPLVELatZonaras II p. 148. Iosephus cont. Apion. I 18, 17. Euse
bius chron. I 115 sqq. Syncellus 344sqq.

1 και om. LatEuseb και ναών ώκοδόμησε και ναούσωκοδόμησε cont.
Ap. cod. graec. καινά ανφκοδόμησε coni. τού-3 μηνί) τότε τού ήρακλέουσ
και τησ άστάρτησ τέμενοσ ανιέρευσεν και το μέντού ήρακλέουσ πρώτον εποι
ήσατο έντώ περιτίω μηνί είτα τότήσ αστάρτησ cont, Ap. cod. graec. τού
τότε τού Euseb 2 ήρακλέοσOV τής τόντήσMSPL τ

ό

τήσW αστάρ
τησ, ά

ρ Ι. Fas. P πρώτός τει et primum Lat πρώτόντε Euseb ήρακλέοσ
ΟV 3 περιτείω Μ τους τε) όπότε cont, Ap. cod. graec. Ιτυκαίος
Gutschmid ap. Euseb. p

.

118 ήυκαίοισ RO ευκέοισ SP ήϋκέοισ Μ ήύκασ V

ομcheos Lat, Om. Spatio 6 litt, uacuo relicto L τίτυοϊσ cont. Ap. cod. graec.

e
t

Euseb. arm. τετυαίοισ. Euseb. graecus Sync. iiticeos cont. Ap. uergio Lat
επιστρατεύσατο M 4 τόν φόρον Euseb και ούς και cont, Ap

αυτών αυτώ ΕΜSL αυτών. Ο αυτούσ, τoύσι. Tas. P ούτωσV εαυτώ cont. Ap
εαυτώ πάλιν tr. Euseb ανέστρεψε RAM 5 τούτου, τούτο σRO τού

τωο δ
έ

τις cont, Ap. cod. graec. Αβδήμονος άβνοσΡ αύδήμονοσL αθdi
monis Lat Αβδήμουνος cont, Ap ένικα) ένικα λύων Euseb προβλήματα)

βλήματα Μ 6 Σολόμων) om. Lat σαλομών (supra α s. o L) LV 7 *Δίος)
διοσ MSPV δόσRO dion historiographus Lat Δίων Sync 7–p. 209, 6 Di
locus repetitus est cont. Ap. Π 17, unde Eusebius (Syncellus) sumpsit ό

: om.

MSPSync Ειρωμος ειρωμοσ Ο χείρωμοσW Σιρωμος Sync 8 προσέ
χωσε συνέχωσε V diruit Lat 9 Διός iterat V 1

0 καθ' εαυτό όν) om.
Lat καθ' εαυτό codd. καθ’ εαυτο όνεν νήσω cont, Ap. cod. graec. έγχώσας)
destruens Lat χώσας cont. Ap. cod. graec. 1

1 δ
’ SPI, τον Λίβανον)

montem libanum Lat 1
2 ιερών ναών cont. Apion. cod. graec. τυραν

νούνται κουραννούντα Β
ί

κοιρανούντα Ο regen Lat 1
3 Σολόμωνα!) βασιλέα

RO σαλoμώνα (sup. αλ 8. ο L) LV φηση) αίθοί ad haea Lat φασι. Ο

cont. Ap., fort. recte Ειρωμον τόν ειρωμον (σίρωμον Sync) MSP cont.
Ap. τόν χειρωμον V τόν ειρωμονα L iron tyri regen Lat και και λύσιν
ΒΟΙΑί

-

10
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10

αυτού λαβείν άξιoύντα, τον δ
ε μή δυνηθέντα διακρίναι τώ λύσαντι

χρήματα αποτίνειν. όμολογήσαντα δ
ε

τόν Ειρωμον και μή δυνη
θέντα λύσαι τά αινίγματα πολλά τών χρημάτων εις τό έπιζήμιον
άναλώσαι είτα δ

ε

Αβδήμoνά τινα Τύριον άνδρα τά προτεθέντα
λύσαι και αυτόν άλλα προβαλεϊν, ά μή λύσαντα τόν Σολόμωνα
πολλά τώ. Ειρώμω προσαποτίσαι χρήματα" και Δίος μεν ούτως
ειρηκεν.

VI. 1
.

Έπει δ
’

έώρα τ
ά

τών Ιεροσολύμων τείχη δ βασιλεύς
πύργων πρός άσφάλειαν δεόμενα και της άλλης όχυρότητος, προς
γάρ τάξίωμα τής πόλεως ήγειτο δείν και τούς περιβόλους είναι,

ταύτά τ
ε

προσεπεσκεύαζε και πύργοις αυτά μεγάλος προσεξήρεν.

ώκοδόμησε δ
ε και πόλεις τας βαρυτάτας έναρίθμους Ασωρόντε

και Μαγέδω, τήν τρίτην δε Γάζαρα, ήν τής Παλαιστίνων χώρας
υπάρχουσαν Φαραώνης ότών Αιγυπτίων βασιλεύς στρατευσάμενος
και πολιορκήσας αιρεί κατά κράτος, άποκτείνας δ

ε

πάντας τους
ένοικούντας αυτήν κατέσκαψεν, είτα δωρεάν έδωκεντή θυγατρι Σολό
μων γεγαμημένη, διό και ανήγειρεν αυτήν ο βασιλεύς ούσαν όχυράν
φύσει και πρός πολέμους και τάς των καιρών μεταβολάς χρησίμην

είναι δυναμένην, ο
ύ

πόρρω δ
’

αυτής άλλας ώκοδόμησε δύο πό
λεις Bητχώρα τ

ή

ετέρα όνομα ήν, ή δ’ ετέρα Βελεθ εκαλείτο
προσκατεσκεύασε δ

ε

ταύτας και άλλας εις άπόλαυσιν και τρυφήν

$ 150 = 3 Reg. IX 16, 2 Paral. VIII 3.

ROMSPLVELatZonaras II p. 148. Iosephus cont. Apion. I 17. Eusebius
chron. I 115. Syncellus p.344.

1 άξούνται αξίωσιν Μ
ί

άξούν cont. Ap. τόν δε–2 αποτίνειν δια μι

si non posset discernere soluenti peounias daret Lat 2 αποτίνειν, ί ex είM
αποτιννύειν cod. Wat. 1304 e

t

Eusebius graec. ειρωμον Ο χείρωμον V Σίρω
μον Sync και om. Lat 4 δε δι’ MSPLatSync δή LV cont, Ap. cod. graec.
Αβδήμονα) αφαίηum Lat αβδήμουνoν cont, Ap. cod, graec. αβδάμονον Euseb
τυρίων SP τά) τά τε Euseb 5 λύσαι διαλύσαι SPLV άλλα αυτόν

tr
.
V άλλα προβαλείν om. Ο προβάλλειν RM σαλoμώνα (supra α's, ο L)

LV 6 ερώμω. Ο χειράμω W Σιρώμω Sync δόσRO διοσMSP dio Lat

8 δε δράL τών Ιεροσολύμων om. Lat 1
0

ταξίωμα ταξιώματα RO τ
ό

αξίωμα MSP τά αξιώματα LV 1
1

προσεσκεύαζε Ο προσεπεσκεύασε EZon
προσεξηύρεν L 1

2 Ασωρον ασωρόν ΜΡασώρOLat άσσωρόν V 13 μαγεδών
MSPLat μαγεδώ LV την οmittendum γάζαρα, ρα ex ραν corr, uid. R.

γάζαραν L φαααγμη Lat ή
ν

την MSPLV 14 Φαραώνης) ήν φαραών Μ

ήν φαραώ SPLV pharao Lat 1
5 αίρει ROM 1
6 κατέσκαψε. Ο έδωκε

ΟΜS PLV τή τή αυτού MSPLVLat σαλομών (supra α s
,
ο L) LV

1
7 γεγαμημένην Ο
’

αυτήν om. V ό βασιλεύσ αυτήν tr
.
M 20 βετ χωρα 8

βήτχώρα L bidchora Lat δ
εMSPLV Bελέ9 βαλέ9 (9 ex corr.M) MSPLV

Lat 21 και άλλασ ταύταισ tr. MSP
Iosephus. II 14

149

150

151

152

153
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154

155

156

επιτηδείως έχούσας τή τε τών άέρων εύκρασία και τους ωραίος
ευφυείς και νάμασιν υδάτων ένδρόσους εμβαλων δε και εις τήν έρημον
τής επάνω Συρίας και κατασχών αυτήν έκτισενέκει πόλιν μεγίστην δύο
ν Ο -

δδώ
D ν -ν ΣΥ νς ί ό

- Σ ν
δ'

Σ Λ

μεν ήμερών (δδόν) άπό τής άνω Συρίας διεστωσαν, άπό δ' Ευφράτου
μιάς, από δε τής μεγάλης Βαβυλώνος εξήμερα νήντό μήκος αιτιον
δε τoύ τήν πόλιν ούτως άπό τών οικουμένων μερών της ΣυρίαςD - -ν -- τ,

άπωκίσθαι τό κατωτέρω μεν μηδαμού τής γής ύδωρ είναι, πηγάς
δ’ έν έκείνω τώ, τόπω μόνον ερεθήνα και φρέατα, ταύτην ούν- ν ν ν ν

τήν πόλιν οικοδομήσας και τείχεσιν όχυρωτάτους περιβαλών Θαδά
μορανώνόμασε και τούτ' έτι νύν καλείται παρά τους Σύρους, οι δ'
Έλληνες αυτήν προσαγορεύουσι Πάλμυραν
2. Σολόμων μεν ουν ό βασιλεύς ταύτα κατ’ εκείνον τον καιρόν
ν ν ν - η ν αν ν Ο Σ

πράττων διετέλει. πρός δε τούς έπιζητήσαντας, ότι πάντες οι Αϊ
γυπτίων βασιλείς άπό Μιναίου τού Μέμφιν οικοδομήσαντος, ός
έπεσε πολλούς έμπροσθεν εγένετο τού πάππου ήμων Αβράμου, μέχρι
Σολόμωνος πλειόνων ετών τριακοσίων και χιλίων μεταξύ διεληλυθό
των Φαραώθαι εκλήθησαν από τού μετ' αυτούς έν τους μεταξύ
χρόνος άρξαντος βασιλέως Φαραώθου τήν προσηγορίαν λαβόντες,

άναγκαίονήγησάμην ειπείν, να την άγνοιαν αυτών αφέλω και ποιήσω
του ονόματος φανεράν την αιτίαν, ότι Φαραώ κατ'Αιγυπτίους βασι
λέα σημαίνει. ομαι δ’ αυτούς εκπαίδων άλλος χρωμένους όνόμασιν

$ 153-154 = 3 Reg. IX 18, 2 Paral. VIII 3.

ROMSPLVLatZonaras II p. 148.
1 επιτηδείωσ, πι i ras, L. εύκρασία, εύi ras, L. κα) και τών Μ

2 ένδρόσοισL τής ROLVLat την MSP 3 αύτήσL 4 μεν, ε ex ή corr.M
δδόν on. RO από δ' Ευφράτου, από δε ευφράτου (έφράτου L) RSLV

από ευφράτου δε Ο 5 Βαβυλώνος) βαβυλωνιασ Μ 7 άπωκεσθαι Μ απο
κείσθαι ROLV κατωτέρωι S μηδαμού ουδαμού M fort.recte 8 μόνον (ον
ex α corr) τώ, τόπω tr. M 9 Θαδάμοραν) θαδάμορα SP"LV θαδάμωρα Ρα
thadamor Lat 10 δε MSPLV 11 Πάλμυραν) φαίrniram Lat παλμιράν ed.
princ. παλμηράν cod. Laur. 69. 10 παράμαλλαν ROSPLV παραμάλχαν Μ
12 σαλομών LV μεν οm.V 13 οί) οι τώνMSP 14 μινέου SPμινναίου V
16 σαλομώνοσ (sup. α s. o L) LV ετών) ετών ή SPLV τριακόσια Ι.

χίλια LV διεληλωθότων) έληλυθότων LV 17 Φαραώθαι αι i. spatio uacuo
3 litt suppl: m. 1 S φαράωνεσΜ φαραώνα V pharaones Lat έκλήθησαν Ρ
έκλήθησαν –18 λαβόντες) μοραίi sinία φuodam rege pharaone qui post

priores is temporibus imperauit pharaonum μocabulum assumentes Lat μετ'
αυτούς μετά τούσMSPV μετά τουσ L κατ' αυτούς coni. τους μεταξύ χρό
νοις τώ μεταξύ χρόνουσSP 18 βασιλέωσom. Ο Φαραώθου) φαραών MSP
φαραώ LV λαβόντοσ RO 19 αναγκαίον) αναγκαίον δ' Ρά αφέλωι Ρ"
20 ότι Φαραώ) coni. ό φαραώ ROV ό φαραών MSPL pharao momen Lat
21 χρωμένοισ 8

10

15

20
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επειδάν βασιλείς γένωνται τό σημαίνον αυτών την εξουσίαν κατά
την πάτριονγλώτταν μετονομάζεσθαι και γάρ οι τής Αλεξανδρείας
βασιλείς άλλος ονόμασε καλούμενοι πρότερον ότε την βασιλείαν
έλαβον Πτολεμαίοι προσηγορεύθησαν άπό τού πρώτου βασιλέως,
5 και οι Ρωμαίων δε αυτοκράτορες εκ γενετής άπ’ άλλων χρηματί
σαντες όνομάτων Καίσαρες καλούνται της ηγεμονίας και της τιμής
την προσηγορίαν αυτούς θεμένης άλλ’ ούχος υπό τών πατέρων
εκλήθησαν τούτοις επιμένοντες, νομίζω δε και Ηρόδοτον τόν Αλι
καρνασέα διά τούτο μετά Μιναίαν τον οικοδομήσαντα Μέμφιντριά

10 κοντα και τριακοσίους βασιλείς Αιγυπτίων γενέσθαι λέγοντα μή
δηλώσαι αυτών τα ονόματα, ότι κοινώς Φαραώθ’ έκαλούντο και
γάρ μετά τήν τούτων τελευτην γυναικός βασιλευσάσης λέγει τούνομα
Νικαύλην καλών δηλών, ώς τών μεν άρρένων βασιλέων τήν αυτήν
προσηγορίαν έχειν δυναμένων, της δε γυναικός ουκέτι κοινωνείν

15 εκείνης, και διά τούτ’ είπεν αυτής τό φύσει δεήσαν ό
- -

- ινης, και σια τουτ είπεν αυτης το φυσει εησαν ονομα. εγω
δε και έντους επιχωρίοις ήμών βιβλίοις εύρον, ότι μετά Φαραώθην
τον Σολόμωνος πενθερον ουκέτ’ ουδείς τούτο το όνομα βασιλεύς

Αιγυπτίων έκλήθη, και ότι ύστερον ήκε προς Σολόμωνα ή προειρην ν ν - ν -ν ν
μένη γυνή βασιλεύουσα της Αιγύπτου και της Αιθιοπίας, περί

20 μεν ούν ταύτης μετ' ου πολύ δηλώσομεν, νύν δε τούτων επεμνή
Οι ν ν α , ν ν ν D Ό ν

σθην, να παραστήσω τά ήμέτερα βιβλία και τα παρ΄ Αίγυπτίους
περί πολλών ομολογούνται
3. Ο δε βασιλεύς Σολόμων τους έτι τών Χαναναίων οϋχύπα

κούοντας, οι έντώΛιβάνω διέτρίβονάρει και μέχρι πόλεως Αμάθης,

§ 160= 3 Reg. IX 20, 2 Paral. VIII 7.
ROMSPLVELatZonaras II p. 148.
1 έπειδάνι έπειδ' άν δεM et fort. Lat σημαίνον σημαινόμενον RO

αυτώ 8 αυτώι Ρ 2 γλώσσαν LV 3 την βασίλειον RO 4 μtolomei Lat
από– βασιλέως om. Lat 6 ήγεμονείασM 7 θεμένης θεμένοισ Ο

τιθεμένης Bekker οίς) ώσΜ πατέρων πατρώων Ο 8 αλικαρνασαία Ο
αίicarnasseum Lat 9 μετά om. Ο Μιναίαν μηναίαν RO μινέαν SP μείναι
άν Μμιναίον Lμινναίον V minaeum Lat οικοδομήσαντα ανοικοδομήσαντα BO
10 βασιλέασMSPV 11 κοινώς om.MLat φαραώθ ROMLat φαραώθαι

SPLV 13 Νίκαύλην νίκαυλιν SPVν καύλιν L nicaulan Lat Nίτωκρς Herodoti
codd.Π.100 δηλών) δήλον ROMSIV την αυτήν προσηγορίαν) φθαναοί αρμοί
lationen Lat 15 εκείνη ROSLW εκείνη P και spurium uid, τούτο MS*
αυτουσ L δέησαν R 16 φαραωθην) φαραώθ RO φαραωθα M /αναοί

Lat 17 σαλομώνοσV ουκέτι MSP ουδε εισ RO τούτο το όνομα τούτ’
όνομα RO τούτο τούνομα LV 18 Σολόμωνα σαλoμώνα L' «ά V 22 όμο
λογούνται όμοφωνούντα (φων i ras. minore m. 1 S, φων ex φρον corr. V)
SPLV 23 *σαλομών LTV “έτι) από MSPLV ουχί μή Ε 24 ετώ om.
Μ Αμάθης EV αμμάθησ ROM άμμαθήσSP αμαθήσL anathi Lat

157

158

159

160

14ης
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161

162

163

164

υποχειρίους ποιησάμενος φόρον αυτούς προσέταξε και προς το
θητεύειν αυτώ και τάς οικετικάς χρείας εκτελεϊν και πρός γεωργίαν
κατ' έτος εξ αυτών επελέγετο τών γάρ Εβραίων ουδείς εδούλευεν
ουδ’ ήν εύλογον έθνη πολλά του θεού δεδωκότος αυτούς υποχείρια
δέον έκ τούτων ποιείσθαι το θητικόν, αυτούς κατάγειν εις τούτο 5
το σχήμα, αλλά πάντες εν όπλοις έφ’ άρμάτων και ίππων στρατευό
μενοι μάλλον ή δουλεύοντες διήγον, τών δε Χαναναίων, ούς εις την
οικετείαν άπήγαγε, άρχοντας απέδειξε πεντακοσίους και πεντήκοντα
τον αριθμόν, οι τήν όλην αυτών επιτροπήν ειλήφεσαν παρά του
βασιλέως, ώστε διδάσκειν αυτούς τα έργα και τας πραγματείας, εφ’ 10
άς άν αυτών έχρηζεν.
4. Έναυπηγήσατο δε δ βασιλεύς εν τώ Αιγυπτιακό κόλπω

σκάφη πολλά τής Ερυθράς θαλάσσης έν τινι τόπω λεγομένωΓασίων
Γάβελος ού πόρρω Ίλάνεως πόλεως, ή νύν Βερενίκη καλείται αύτη
γάρή χώρα το πριν Ιουδαίων ήν. έτυχε δε και τής άρμοζούσης ει

ς

1
5

τάς ναύς δωρεάς παρ’ Ειρώμου τού Τυρίων βασιλέως" άνδρας γάρ
αυτώ κυβερνήτας και των θαλασσίων επιστήμονας έπεμψεν ικανούς,
οις έκέλευσε πλεύσαντας μετά των ιδίων οικονόμων εις τήν πάλαι

μεν Σώφεραν νύν δε χρυσήν γήν καλουμένην, της Ινδικής έστιν
αύτη, χρυσόν αυτώ κομίσαι. και συναθροίσαντες ώς τετρακόσια 2

0

τάλαντα πάλιν άνεχώρησαν πρός τόν βασιλέα

§ 160–3Reg.IX21, 2Paral. VIII 7: 5 163=3Reg.IX26, 2Paral. VIΙΙ 17.

ROMSPLVELat ExcPetresc Zonaras II p. 148. Theodoretus I p. 311.

1 φόρουσE προσέταξε προσεπέταξε S επέταξε LV έταξεν Ε τό)
τώ SP 3 έξι από, s. m

.
1 M εξελέγετο M έδρύλευσεν RO 4 πολλά

τού θεού πολλά RO παρά τού θεού πολλά L τού θεού πολλά V 5 εκ
τούτου IV ποιήσθαι Ρ

ί

θνητικόν ΕΟ* αυτούς εκείνουσΜ ή εκεί
νουσ SPLV psi Lat 6 στρατηγευόμενοι M 8 οικετίαν (ί eX εί

,

corr. Β
)

ROMSPLV απήγαγεν έπήγεν LV επέδειξε L 9 επιτροπήν αυτών tr. L.

ελήφεισαν MP τού om. SP 1
1 άν spurium uid. 13 λεγομένων καλου

μένω SPLV Γασίων Γάβελος γασίων βάβελοσ Μ γασιών γαβέλ δσ P

γασιών γαγελ δσ 8 γασίων γάγελ δσ LV φαsion φαύel Lat, om. E γα
σίων βάβελοσ αύτη γάρ βερενική καλείται ο

ύ,

πόρρω λανήσ πόλεωστή νύν
χώρα τ

ό

πριν tr
.
M 1
4

Ιλάνεως) λανήσ MSV λανήσP ελάνειε (i
.

marg.
ascriptum est m. 1 σφαλτόν έστι) L' ελάνησE hilana Lat Αϊλανήσ Hudson
βενενίκη Ο βερνίκη LVE βερονίκη Τheodoretus 1

5 *ή om. Μ
.

*Ιουδαίων
ίδρυμαίων Μ 1

6 παρά MSPIV Ειρώμου) ερώμου. Ο χειράμου V from
Lat Τυρίων om. IVLat 1
7

αυτών. Ο θαλασσίων, αλα 1. Pas m
.
2 P

θαλαττίων LVE 18 ος ώσROM ούσSLV φuos Lat *πλεύσοντασ SPV

* μετά, μετά και MSPLV 1
9 σωφίραν Μ σώφεραν SP" σόφιραν Ρ
ο

σόφεραν E sophir (sophira) Lat γήν s. m. 1 Ει τής τήσ δ
’ LV

2
0 συναθροίσαντασE 21 κανεχώρησε. Ο huc usque collati IV
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10

15

25

5. Τήν δε τής Αιγύπτου και της Αιθιοπίας τότε βασιλεύουσαν
γυναίκα σοφία διαπεπονημένην και τάλλα θαυμαστήνάκoύουσαν την
Σολόμωνος άρετήν και φρόνησιν επιθυμία τής όψεως αυτού έκτών
όσημέραι περί των εκεί λεγομένων προς αυτόν ήγαγε πεισθήναι
γάρ υπό τής πείρας άλλ' ουχ υπό τής άκοής, ήνεικός έστι και
ψευδεί δόξη συγκατατίθεσθαι και μεταπείσαι πάλιν, όλη γάρ έπι
τους απαγγέλλουσε κείται, θέλουσα προς αυτόν ελθείν διέγνω, μά
λιστα και τής σοφίας αυτού βουλομένη λαβείν πείραν αυτή προ
τείνασα και λύσαι το άπορον τής διανοίας δεηθείσα ήκεν εις Ιερο
σόλυμα μετά πολλής δόξης και πλούτου παρασκευής έπηγάγετο γάρ
καμήλους χρυσίου μεστάς και άρωμάτων ποικίλων και λίθων πο
λυτελών ώς δ’ άφικομένην αυτήν ήδέως ό βασιλεύς προσεδέξατο.
τάτε άλλα περί αυτήν φιλότιμος ήν και τα προβαλλόμενα σοφί
σματα βαδίως τή συνέσει καταλαμβανόμενος θάττονή προσεδόκα
τις επελύετο ή δ’ εξεπλήσσετο μεν και την σοφίαν τού Σολόμωνος
ούτως υπερβάλλουσαν αυτήν και τής άκουομένης τή πείρα κρείττω
καταμαθούσα, μάλιστα δ’ έθαύμαζε τά βασίλεια τού τε κάλλους
και του μεγέθους ουχ ήττον δε τής διατάξεως τών οικοδομημάτων
και γάρ ένταύτη πολλήν τού βασιλέως καθεώρα φρόνησιν. ύπερεξ
έπληττε δ’ αυτήν ό τε οίκος ό δρυμών επικαλούμενος Λιβάνου
και ή τών καθ' ημέραν δείπνων πολυτέλεια και τά τής παρασκευής
αυτού και διακονίας ή τετών υπηρετούντων έσθής και το μετ’ επι
στήμης αυτών περί τήν διακονίαν ευπρεπές, ουχ ήκιστα δε και αι
καθ’ ήμέραν επιτελούμενα τω θεώ θυσίαι και τότών ιερέων και
Λευιτών περί αυτάς επιμελές. ταύθ’ δρώσα καθ' ημέραν υπερε

$ 165 = 3 Reg. Χ 1, 2 Paral. ΙΧ 1.

ROMSPELat ExcPetrescZonaras II p. 148 sq.
1 τηνl incip. Εχο την δε τής) τήσ δείγήσRO την δεγήσE *και τής

και MExc 2 γυναίκα om. Εχc *τήν τού Ο 3 επιθυμία P” έκ) coni. και
codd. Lat 4 τών om. Ο αυτόν, αυτήν Exc senetipsun Lat ήγαγεν Εχο
5 αλλ’ om.Ο ήν ήν RO 6 ψευδή O 7 απαγγέλουσι Ο επαγγέλλουσα

ExcBekker μάλιστα και μάλιστα SP και μάλιστα coni. 8 αυτήl ExcBekker
αύτη ROSP αυτήν M 9 δεηθείσα βουληθείσα Exc *ήκεν ήκενούν Μήκε δ'
ΕχcBekker uemit ergo Lat 11 έπήγετο Ε 11 καμήλου Ε λίθου πολυτελούσ
MSPEExc 12 εαυτήν αφικομένην tr. M 14 * βαδέωσΜ έθάττον εαυτού

RO 15 απελύετο Ε. * σοφίαν om. Ο 16 ακουομένης ακοήσE “κρείττω
κρείττονα RO κρείττων Exc 17 *καταμαθούσα μαθούσα Exc *δ’ έθαύμαζε)
δε θαυμάζει Μ δε θαυμάζειν SPExc 19 ταύτη) αυτή ROMExc *ύπερεξε
πλήττετο RO 20 δε Ε τό δρυμών δρυμών MSPExc 22 *ϋπηρετού
νων Μ 23 και om. MExc 24 *και τό) κατά τό, τό s. m. 1 R κατά τό Ο
25 περί αυτάς ταύτα Exc *δρώσαν Exc *ύπερεθαύμαζεν SPExc
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171

172

173

174

175

θαύμαζε, και κατασχεϊν ού δυνηθείσα την έκπληξιν τών βλεπομένων
φανεράν εποίησεν αυτήν θαυμαστικώς διακειμένην πρός γάρ τόν
βασιλέα προήχθη λόγους ειπείν, ύφ’ ών ηλέγχθη σφόδρα την διά
νοιαν επί τους προειρημένος ήττημένη μπάντα μεν γάρ, είπεν, ώ
βασιλεύ, τά δι’ άκοής εις γνώσιν ερχόμενα μετ’ άπιστίας παραγί
νεται, τών δε σών άγαθών, ών αυτός τε έχεις έν αυτώ, λέγω δε
την σοφίαν καί τήν φρόνησιν, και ών ή βασιλεία σοι δίδωσιν, οϋ
ψευδής άρα ή φήμη προς ημάς διήλθεν, άλλ’ ούσα άληθής πολύ
καταδεεστέραν τήν ευδαιμονίαν άπέφηνενής δρώ νύν παρούσα τάς
μεν γάρ άκοάς πείθεν επεχείρει μόνον, το δε άξίωμα τών πραγ
μάτων ουχ ούτως έποίει γνώριμον, ώς ή όψις αυτό και τό παρ'
αυτούς είναι συνέστησιν, εγώ γούν ουδε τους άπαγγελλομένους διά
πλήθος και μέγεθος ών έπυνθανόμην πιστεύουσα πολλώ πλείωτού
των ιστόρηκα και μακάριόντε τόν Εβραίων λαών είναι κρίνω δού
λους τετούς σούς και φίλους, οι καθ' ήμέραν τής σής άπολαύουσιν
όψεως και τής σής σοφίας άκροώμενοι διατελούσιν, εύλογήσειεν άν
τις τόν θεόν άγαπήσαντα τήνδε τήν χώραν και τους έναντι κατοι
κούντας ούτως ώστε σε ποιήσαι βασιλέα"
6. Παραστήσασα δε και διά τών λόγων, πώς αυτήν διέθηκεν

ό βασιλεύς, έτι και τας δωρεας την διάνοιαν αυτής έποίησε φανε
ράν είκοσι μέν γάρ αυτώ τάλαντα έδωκε χρυσίου άρωμάτων τε
πλήθος άσυλλόγιστον και λίθον πολυτελή λέγουσι δ’ ότι και την
τού όποβαλσάμου βίζαν, ήν έτι νύν ήμών ή χώρα φέρει, δούσης
ταύτης τής γυναικός έχομεν άντεδωρήσατο δ’ αυτήν και Σολόμων

§ 170 = 3 Reg. Χ 5, 2 Paral. IX 4.

ROMSPELat ExcPeiresoZonaras II p. 149. Michael Glycas II p.343.
2 αυτήν RMSP 3 ήλέχθη Exc 6 σών τών σών Ρ αυτών αυτώ Β.

εαυτώ Exc σαυτώ (σ inser. m. 1 Ρ) MSP et fort. Lat 9 παρούσαν Exc
10 έπεχείρει militur Lat 12 συνίστησην Exc εγώ γούνι έγωγ’ ούν RMSP
απαγγελομένοισΡ επαγγελομένοισRO επαγγελλομένοισM 14 ιστόρησα

MSPExc τε] om. Lat γε coni, είναι om. Ο 15 απολαύουσιν– 16 σής
om. ΜΕχο απολαύουσιν –16 τής om, i. marg: suppl.n. 1 S 16 σής om.

SP σοφίας, σοφίαστε Εχο ευλογήσειεν άντες ημις είiam non benedical
Lat 17 τις τισ γούν SP 18 βασιλέα fin. Εχο 19 παραστήσασα παραστήσω
MSP 20 έτι έτι γάρ SP 21 χρυσίου έδωκεν tr

.
Ο χρυσίου) χρυσίου και

εκατόν Ε άρρωμάτων Ε τε) δεE 2
2
* λίθον πολυτελή αφίαρς φταρtio

sos Lat λίθων πολυτελών coni. λίθους πολυτελείς Hudson 23 τού om. Ε

άποβαλσάμου Ε
. *έτι έτι και SP 2
4 * αντεδωρήσατο –215,1 αγαθούς
οι οίiam e diuerso Salomon bona muία donault Lat «αυτήν) αυτή RO και
Σολόμων πολλοίς σολομών RO και σολόμων Ρ πολλοίσ και σολόμων (σολο
μών Ε) SE και Σολομών δε πολλούς Zon

10
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10

15

πολλούς αγαθούς και μάλισθ’ ών κατ' επιθυμίαν εξελέξατο, ού
δεν γαρ ήν, ότι δεηθείση λαβείν ου παρέσχεν, άλλ’ έτοιμότερον ων
αυτός κατά την οικείαν έχαρίζετο προαίρεσιν άπερ εκείνη τυχεϊν
ήξίου προΐέμενος την μεγαλοφροσύνην επεδείκνυτο και ή μέν τών
Αιγυπτίων και της Αιθιοπίας βασίλισσα ών προειρήκαμεν τυχούσα
και μεταδούσα πάλιν τώ βασιλεί τών παρ' αυτής εις την οικείαν
υπέστρεψε

VΠ. 1. Κατά δε τόν αυτόν καιρόν κομισθέντων άπό τής
χρυσής καλουμένης γής λίθου πολυτελούς τώ βασιλεϊ και ξύλων
πευκίνων, τους ξύλος εις ύποστήριγμα τού τε ναού και των βασι
λείων κατεχρήσατο και πρός τήν τών μουσικών οργάνων κατασκευήν
κινύρας τε και νάβλας, όπως υμνώσιν οι Ληουίται τον θεόν πάν
των δε των ποτε κομισθέντων αυτώ τά κατ' εκείνην την ημέραν
ένεχθέντα και μεγέθει και κάλλει διέφερεν. ύπoλάβη δε μηδείς,

ότι τά τής πεύκης ξύλα τους νυν είναι λεγομένους και ταύτην υπό
τών πεπρασκόντων τήν προσηγορίαν έπι καταπλήξει τών ώνουμέ
νων λαμβάνουσίν έστι παραπλήσια εκείνα γάρ τήν μεν ιδέαν
έμφερή τους συκίνος γίνεται, λευκότερα δέ έστι και στίλβει πλέον.
τούτο μεν προς το μηδένα την διαφοράν άγνοήσαι μηδε τήν φύσιν
τής άληθούς πεύκης, έπει διά τήν τού βασιλέως χρείαν έμνήσθη
μεν αυτής, εύκαιρον είναι και φιλάνθρωπον δηλώσαι νομίσαντες
ειρήκαμεν.

2. Ο δε τού χρυσού σταθμός τού κομισθέντος αυτώ τάλαντα
εξακόσια και εξήκοντα και έξι μή συγκαταριθμουμένου και τού υπό
τών εμπόρων ωνηθέντος μηδ’ ών οι τής Αραβίας τοπάρχαι και
βασιλείς έπεμπον αυτώ δωρεών, έχώνευσε δε τον χρυσόν εις δια
κοσίων κατασκευήν θυρεών άνά σίκλους άγόντων εξακοσίους έποίησε

§ 175 = 3 Reg. Χ13, 2 Paral.IX 12; $176= 3 Reg. Χ 11,2 Paral. IX 10.

ROMSPELatZonaras II p. 149. Theodoretus I p. 312.
1 μάλιστα E εξελέγετο E 2 έτοιμότερονών) έτοιμότερoσών MSP

4 προστέμενοσ ROM 6 οικείαν) οικίαν Ρ" οικείαν χώραν Ε 8 κομισθέντων,
κοσμιθέντων M" 9 λίθων πολυτελών SPLat 10 ύποστηρίγματα MSP
τε om. Μ 12 κιννύρασ Μ οψntras Lat ναύλασ ROM λευίται MSP

13 ποτε πώποτε MSP τά om.Μ 14 διέφερεν, φε ex φθει corr. M
ύπολάβοι RO 18 έμφερή τους συκίνος) γοίunda φuasi pinea Lat

εμφερή) εύχερήRO συκίνος) SPTheodoretus (apud quem συκίνου) συκινούσΜ
πευκίνοισ ROLat λευκότερον Ο δ' SP 19 μεν μένουν SP 20 έπει)

η μία μcro Lat 21 νομήσαντεσ Μ 24 εξηκονταεξSP μή συγκαταριθμου
μένου) ήμισυ καταριθμουμένου ΒΟ 25 μηδ’ ών μήδων RO 26 δωρεών
δώρον RO δώρων coni. 27 θυρεών αποβας Lat
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181

182

183

184

δε και άσπίδας τριακοσίας άγούσης εκάστης χρυσίου μνάς τρεις
άνέθηκε δε ταύτας φέρων εις τόν οίκον τόν δρυμώνα Λιβάνου κα
λούμενον. ού μήν άλλά καί τά έκπώματα διά χρυσού και λίθου
τά προς την εστίασιν ώς ένι μάλιστα φιλοτεχνών κατεσκεύασε και
την άλλην των σκευών δαψίλειαν χρυσέαν άπασαν έμηχανήσατο"
ουδέν γάρ ήν ό τις άργύρω επίπρασκεν ή πάλιν έωνείτο, αλλά
πολλα γάρ ήσαν ναυς, άς ό βασιλεύς εν τή Ταρσική λεγομένη
θαλάττη καταστήσας παραγαγειν εις τά ένδοτέρω τών έθνών παν
τοίαν έμπορίαν προσέταξεν, ών εξεμπολουμένων άργυρός τε και
χρυσός έκομίζετο τώ βασιλεϊ και πολύς ελέφας Αιθίοπές τε και
πίθηκοι. τόν δε πλούν άπιούσαί τε και επανερχόμενα τρισιν
έτεσινήνυον.
3. Φήμη δε λαμπρά πάσαν έν κύκλω την χώραν περιήρχετο

διαβοώσα τήν Σολόμωνος άρετήν και σοφίαν, ώς τούς τε πανταχού
βασιλείς επιθυμεν εις όψιν αυτώ παραγενέσθαι τους λεγομένους
δι’ υπερβολήν άπιστούντας, και δωρεας μεγάλας προσεμφανίζειν
την περί αυτόν σπουδήν έπεμπον γάρ αυτώ σκεύη χρυσά και άρ
γυρά και άλoυργείς εσθήτας και άρωμάτων γένη πολλά και ίππους
και άρματα και τών άχθοφόρων ήμιόνων όσους και βόμη και κάλλει
τήν του βασιλέως όψιν εϋ διαθήσειν επελέγοντο, ώστε τους ουσιν
αυτώ πρότερον άρμασι και ιππος έκ τών πεμπομένων προσθέντα
ποιήσαι τόνμέν τών άρμάτων άριθμόν τετρακοσίους περισσότερον,

ήν γάρ αυτώ πρότερον χιλια, τον δε των ίππων δισχιλίοις, υπήρ
χον γάρ αυτώ δισμύριοι ίπποι, ήσκηντο δ’ ούτοι προς εύμορφίαν

$ 180 = 3 Reg. Χ17, 2 Paral. IX 16.

ΒΟΜSPELat
1 εκάστη M μνάσ χρυσίου tr. MSP 2 ταύτας) ταύτα MSP 3 εκ

πώματα RO cooperoula Lat 4 ένι) μmo Lat φιλοτεχνών) φιλοτέχνων RO
et ut uίd. Lat φιλοτέχνωσMSP 5 έμηχανίσατο. Ο 6 ό τις] ότι τίσΜ
αργύρω) ανηentum αμt aurum Lat ή) ή Μ ωνείτο ROP αλλά om, MSP
sed Lat 7 ναύς) νήες L. Dindorf p. 836 8 παραγαγεΐν) παραγάγειν RO
απάγειν MSP ένδότερα RO ένδοτέρωι 8 9 ών οn. RO έξεμπολου
μένων) εξεμπωλουμένων Μ” πωλουμένων RO τε om. MSP 10 χρυσός –τε
και om. Ο ελέφας] olephantos Lat 11 πίθηκοι, ί ex ή corr. Μπιθικοι. Ο
δε πλούν) διπλούν Μ δε πλούτον RO 13 πάσαν om. Ε έν κύκλων

έκύκλωM κύκλω Ε 14 πανταχή MSP άπανταχού Ε 15 βασιλέασMSPE
16 προεμφανίζειν ΕΕ 17 αυτόν) αυτού RO γάρι παρ’ RO δε Μ

18 αλουργείσMS 20 την πρόσ την O διαθήσειν) διατίθησιν RO έπε
λέγετο M 21 άρμασι) και άρμασι. Ο 23 τόν δε– δισχιλίοις on. ROM
τόν ex τών corr. SP δισχιλίοις) Hudson, fort, exVat δισχιλιουσSP 24 γάρ
αυτών δε αυτώ και RO ούτοι αυτοί RO
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και τάχος, ώς μήτ’ ευπρεπεστέρους άλλους είναι συμβαλείν αυτούς
μήτε ώκυτέρους, άλλα καλλίστους τε πάντων δράσθαι και άπαρα
μίλλητον αυτών είναι την οξύτητα, επεκόσμουν δε αυτούς και οι
άναβαίνοντες νεότητα μεν πρώτον άνθούντες επιτερπεστάτη τό δε
5 ύψος όντες περίοπτοι και πολύ τών άλλων υπερέχοντες, μηκίστας

10

μέν καθειμένοι χαίτας ένδεδυμένοι δε χιτώνας τής Τυρίας πορφύρας
ψήγμα δέχρυσού καθ’ ήμέραν αυτών επέσηθον ταΐς κόμας, ώς
στίλβειν αυτών τάς κεφαλάς τής αυγής του χρυσού πρός τόν ήλιον
άντανακλωμένης, τούτων περί αυτόν όντωνό βασιλεύς καθωπλισ
μένων και τόξα εξηρτημένων εφ' άρματος αυτός οχούμενος και
λευκήν ήμφιεσμένος εσθήτα προς αιώραν έθος είχεν εξορμάν, ήν
δέ τι χωρίον άπό δύο σχοίνων Ιεροσολύμων, δ καλείται μεν Ήτάν,

παραδείσους δε και ναμάτων επιρροας επιτερπές όμού και πλούσιον
εις τούτο τάς εξόδους αιωρούμενος έποιείτο.

4. Θεία τε περί πάντα χρώμενος επινοία τε και σπουδή και
λίαν ών φιλόκαλος ουδε τών δδών ήμέλησεν, άλλά και τούτων τάς
άγούσας εις Ιεροσόλυμα βασίλειον ούσαν λίθω κατέστρωσε μέλανι,

πρός τε τό βαστώνην είναι τους βαδίζουσι, και πρός τό δηλούν το
άξίωμα του πλούτου και της ηγεμονίας, διαμερίσας δε τά άρματα
και διατάξας, ώστε εν εκάστη πόλει τούτων άριθμόν ώρισμένον
υπάρχειν, αυτός μέν περί αυτόν ετήρησεν όλίγα, τάς δε πόλεις
ταύτας άρμάτων προσηγόρευσε τού δ’ άργυρίου τοσούτον έποιή
σατο πλήθος εν Ιεροσολύμος ο βασιλεύς, όσονήν και των λίθων,

και των κεδρίνων ξύλωνού πρότερον όντων, ώσπερ και των δένδρων
τών συκαμινίνων, ών πληθύει τά τής Ιουδαίας πεδία, προσέταξε δε

$ 188= 3 Reg. Χ 26, 2 Paral.IX 25.
ΒΟΜSPELat
1 εκπρεπεστέρουσMSP είναι om. Ο συμβάλλειν SP 2 αλλά αλλά

και SP αλλά –3 οξύτητα om. Lat απαρμίλλητον R 3 δ'MSP 6 καθε
μένοι) καθιέμενοι M defundentes in equorum sessione Lat χέτασ Μ" χαίταισ
Ρ 7 ψίγμα RO χρυσίου MSP 8 χρυσίου MSP 9 αντανακλωμέναισιΟ
περί αυτών OM καθοπλισμένων Μ 10 εξαρτημένων RO 11 πρός

αιώραν om. Lat αιώραν αι i ras, αν ex α corr. P έωMS 12 χωρίον

τι tr. Μ μένΉτάν μενητάν Βιμενιτάν Ο μενήταν M με ήθάν P ithan Lat
13 δε τε MSP επιρροίασMSP 14 αιωρούμενος έρoύμενοσΜ

15 τει δε MSP τε (ante και) s. m. 1 R 17 βασίλειαν RO regias Lat 18 τε
το βαστώνην) coni, τότε βάστην RO τε στοραστήν M τε τό βάστην SP τε
τό βάστας Ε nom difficiles Lat 19 *ήγεμονείασΜ 20 τούτον SAP

ώρισμένον, ο ex ω RS δρισμένον M 21 αυτόν BAS"P 22 έποίησε MSP
25 συκαμίνων OMSP ών) addidi, om. codd. Lat πληθύει πληθύi RO

πλήθει M compleuit Lat τά ίterauit P1 παιδία 8"

185

186

187

188

189



218 ANTIQ. TUD. VII 189–194 (VII 4. 5)

190

191

192

193

194

και τους εμπόρους Αιγύπτου κομίζουσιν αυτώ πιπράσκειν το μεν
άρμα συνίπποις δυσιν εξακοσίων δραχμών άργυρίου, αυτός δε τους
της Συρίας βασιλεύσι και τους πέραν Ευφράτου διέπεμπεν αυτούς,

5. Γενόμενος δε πάντων βασιλέων ένδοξότατος και θεοφιλέ
στατος και φρονήσει και πλούτω διενεγκών τών πρό αυτού την
Εβραίων άρχήν έσχηκότων ούκ επέμεινε τούτοις άχρι τελευτής, αλλά
καταλιπών τήν τών πατριων εθισμών φυλακήν ούκ εις όμοιον οίς
προειρήκαμεν αυτού τέλος κατέστρεψεν, εις δε γυναίκας έκμανείς και
τήν τών άφροδισίων άκρασίαν ούτας επιχωρίας μόνον ήρέσκετο
πολλάς δε και εκ τών άλλοτρίων έθνών γήμας Σιδωνίας και Τυρίας
και Αμμανίτιδας και Ιδρυμαίας παρέβη μεν τους Μωσήους νόμους,

δς άπηγόρευσε συνοικείντας ούχόμοφύλους, τους δ’ εκείνων ήρξατο
θρησκεύειν θεούς τας γυναιξί και τώ πρός αυτάς έρωτη χαριζό
μενος, τούτ’ αυτό ύπίδομένου τού νομοθέτου προειπόντος μήγαμεϊν
τάς άλλοτριoχώρους, να μη τους ξένους επιπλακέντες έθεσιτών
πατρίων άποστώσι, μηδέ τούς εκείνων σέβωνται θεούς παρέντες
τιμάν τον ίδιον, άλλά τούτων μεν κατημέλησεν υπενεχθείς ει

ς

ήδονήν άλόγιστον Σολόμων, άγαγόμενος δ
ε

γυναίκας άρχόντων και
διασήμων θυγατέρας επτακοσίας τον αριθμών και παλλακάς τρια
κοσίας, πρός δ

ε ταύτας και τήν τού βασιλέως των Αιγυπτίων
θυγατέρα, ευθύς μεν εκρατείτο προς αυτών, ώστε μιμείσθαι τ

ά παρ’
εκείνας, και της εύνοιας και φιλοστοργίας ήναγκάζετο παρέχειν
αυτας δείγμα το βιούν ω

ς

αυταίς πάτριον ήν προβαινούσης δε

§ 189 = 3 Reg. X28, 2 Paral. IX 28; § 190 = 3 Reg.ΧΙ 1.

ROMSPELatZonaras II p. 149. ΕχcPetresc. Michael Glycas II p. 346.

1 Αιγύπτου θ
α αορμιο Lat 2 δραχμών, χ 1. Tas. 8 δραγμών Ρ drag

mis Lat αργυρίου αργύρων RO δ
ε τ
ε MSP 3 διέπεμψεν. Ο 4 γενό

μενος] incip. Εχο 5 τών) μmiuersos qui Lat 6 ενέμεινε EZon fort. recte

8 "έκμανείς) ΒΟΖon έμμανεισ MExc έκμανήσών SP 9 τρισ Ε

επιχωρίοισMSPEExc μόνοισ Ε ήρέσκετοί ήρκείτο EZon 1
0 τσιδο

νίασ. Ρά σιδώνοσ Exc * Τυρίας τύρου MExc 1
1

*αμανίτιδασ R αμμα
νίτιδοσ' Exc Μωσήους) μωυσήουσ Μ μωσέωσSP μωϋσέωσExc mosaicas
Lat Mωυσείους coni. 1

2

ο
ι

απηγόρευσαν E *τας τε M, om. Εχc * ουκ
Με δ

'
δ
ε Ετε Exc 14 αυτό) αυτού ROExc e
t u
t

uid. Μ, in quo α
ύ

ύπίδομένου) Dindorfύπειδoμένου codd. προϋπεδομένου, προ exπροσ corr.
Exc προειπόντος και προειπόντοσ (ante ει eras. σ Exc) SPExc τού προ
ειπόντος coni. γαμήν Exc 16 αποστώσιν Exc σέβωνται) σέβονται Μ

σέβοντ", ε (ante σ) i. Pas. Ο σέβωσι RSPExc 1
7 κατημέλησε Exc 18 Σο
λόμων) ό σολόμων (σολομών Μ) MSP 2
1 *θυγατέραν Εχο 22 έκείνας)
εκείνων MExc 23 έδειγματοβιούν M e
t quae illis essent grata compleret
post ήν add. Lat

5

10
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10

15

τής ήλικίας και τού λογισμού διά τόν χρόνον άσθενούντος άντέχειν
πρός τήν μνήμην των επιχωρίων επιτηδευμάτων έτι μάλλον τού
μεν ιδίου θεού κατωλιγώρησε, τούς δε τών γάμων των επεισάκτων
τιμών διετέλει, και πρό τούτων δε άμαρτείν αυτόν έτυχε και σφα
λήνα περί τήν φυλακήν των νομίμων, ότε τά τών χαλκών βοών
όμοιώματα κατεσκεύασε τών υπό τη θαλάττη τώ άναθήματα και
τών λεόντων τών περί τον θρόνον τον ίδιον, ουδέ γάρ ταύτα ποιεϊν
όσον εργάσατο. κάλλιστον δ' έχων και οικείον παράδειγμα της
άρετής τον πατέρα και την εκείνου δόξαν, ήν αυτώ συνέβη κατα
λιπείν διά τήν πρός τόν θεόν ευσέβειαν, ού μιμησάμενος αυτόν και
ταύτα δις αυτώτού θεού κατά τους ύπνους φανέντος και τον πατέρα
μιμείσθαι παραινέσαντος άκλεώς απέθανεν ήκενούν ευθύς όπρο
φήτης υπό θεού πεμφθείς ούτε λανθάνειν αυτόν επί τους παρανο
μήμασι λέγων ούτ' έπι πολύ χαιρήσειν τους πραττομένοις άπειλών,
άλλά ζώντος μεν ούκ άφαιρεθήσεσθαι την βασιλείαν έπει τώ πατρι
Δαυίδη τό θείον ύπέσχετο διάδοχον αυτόν ποιήσειν εκείνου, τελευτή
σαντος δε τον υιόν αυτού ταύτα διαθήσειν οϋχ άπαντα μεν τον
λαόν άποστήσας αυτού, δέκα δε φυλάς παραδούς αυτού τώ δούλων
δύο δεμόνας καταλιπών τώ υιωνώ τώ Δαυίδου δι’ αυτόν εκείνον,
ότι τον θεόν ηγάπησε, και διά τήν πόλιν Ιεροσόλυμα, έν ή ναόν
έχειν ήβουλήθη.
6. Ταύτ’ άκούσας Σολόμων ήλγησε και σφοδρώς συνεχύθη

πάντων αυτώ σχεδόν των αγαθών έφ’ οίς ζηλωτός ήν εις μετα
βολήν έρχομένων πονηράν, ού πολύς δε διήλθε χρόνος άφ’ ού

§ 194 = 3 Reg. ΧΙ 3.

ROMSPELatZonaras II p. 149. ΕχcPetresc. Michael Glycas IIp.346sg.
1 αντέχειν –2 επιτηδευμάτων studiα φαίria relinere Lat 3 μεν οm.

ΒΟΜΕχο * κατωλιγώρισε Ο κατωλιγώρησεν Exc * επισάκτων ΟΕχο
4 επρό, πρόσ Εχο κ

α
ι

έτυχεν M-SP, 5 τά om.ΜΕΕχο 6 ετών τώ ΜΕχο
τών– αναθήματα φuos in mare subjectt Lat *τώ om. Εχο τώ άνα

θήματα των αναστήματα Ε 7 είδον ίδιον ούότε τών χαλκών βοών όμοιώ
ματα κατεσκεύασεν Exc * ταύτα, αυτά ΜΕχο 8 «όσον όν όσιον (όνι.
marg: suppl: m. 1 S) SP /as erat Lat ήν όσον coni, 9 συνέβει Exc
καταλειπείν Μ 1

1

αυτών αυτού E 1
2

ευθύς om. ΜΕΕχο 1
3 θεού τού

θεού ΟMSPEEχο *παρανομίμασι ΟΜ 1
5 *μέν] αναξίωσ RO κ
α
ι

την
μεν τήν RO τώ πατρί om. Εχο 1

6

δανείδη Μ αυτόν υπέσχετο διά
δοχον tr

.
M 1
8 *δε φυλάς δ
ε

φυλάσ μόνασROM μεν φυλάσSPLat δεμόνασ
φυλασExc *αύτώ Ο 19 έδύω Exc δεμόνας om. MExc μόνας om.
ROELat "καταλειπών M
.

*υίωνώ υίων. Εχο τώ. Δαυίδου) τού δαυίδου
(δαυρίδου Μ.) MSPE 20 θεόν s. m. 1 P ηγάπησεν MS"Ρ"Εχο ναον)

λαόν SP 21 βουλή9η MSPExc 22 ταύτα MPE
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200

201

202

203

ν C ν Σ) - ν ν ν ν Σ) ν

κατήγγειλεν ό προφήτης αυτώ τά συμβησόμενα και πολέμιον εύθύς
ο Σ. D - Ση C ν Σιν ν Ση ν

δ' 2 ν.
--

έπ’ αυτόν ήγειρεν δ θεός Αδερον μεν όνομα την αιτιαν της
έχθρας λαβόντα τοιαύτην πας ούτος ήνΊδρυμαίος γένος έκβασίλι
-- D D -ν

κών σπερμάτων, καταστρεψαμένου δε την Ίδρυμαίαν Ιωάβου τού
ν -ν -- Ο,

Δαυίδου στρατηγού και πάντας τούς έν άκμή και φέρειν όπλα
α --

δυναμένους διαφθείραντος μησιν έξ, φυγών ήκε πρός Φαραώνα
ν Σ) ν C Λ D -

δ
-

ή
-

τον Αιγυπτίων βασιλέα. δ δε φιλοφρόνως αύτόν δεξάμενος οικόν
τε αυτώ δίδωσι και χώραν εις διατροφήν και γενόμενον ενήλικία
- -- -- D -ν -- ν

λίαν ήγάπα, ώς και τής αυτού γυναικός αυτώ δούναι πρός γάμον
ν τ Σ) αν ν - - -ν

τήν άδελφήν όνομα Θαφίνην, εξής αύτώ υιός γενόμενος τους τού
βασιλέως πασι συνετράφη. άκούσας ούν τον Δαυίδου θάνατον έν
Αιγύπτω και τον Ιωάβου προσελθών έδείτο τού Φαραώνος έπι
τρέπειν αυτώ βαδίζειν εις τήν πατρίδα του δε βασιλέως άνα
κρίναντος, τίνος ενδεής ών ή τίπαθών έσπούδακε καταλιπείν αυτόν,
ένοχλών πολλάκις και παρακαλών τότε μεν ούκ άφείθη" κατ’ εκεί
νον δε τόν καιρόν, καθ' όν ήδη Σολόμων τά πράγματα κακώς
έχειν ήρχετο διά τάς προειρημένας παρανομίας και την οργήν τήν
έπ’ αυτούς τού θεού, συγχωρήσαντος τού Φαραώνος ό Αδερος ήκεν
D - 2 ν ο ν ν ν 2. - Σ) -ν - ν

εις τήν Ίδρυμαίαν και μή δυνηθεις αύτήν άποστήσαι τού Σολό
-- -- σ'

μωνος, κατείχετο γάρ φρουρας πολλαίς και ουκ ήν ελεύθερος δι'
αυτάς ουδ' έπ’ άδειας δ νεωτερισμός, άρας εκείθεν εις τήν Συρίαν

§ 199 = 3 Reg. ΧΙ 14.

ROMSPELatZonaras II p. 149sg. ΕχcPetresc. Suidas s. Αδερ.
1 ante αυτώ deletum αν aut εν M 2 * επ’ αυτόν ευθύσ tr

.

MSPEχο
Αδερονl ed. pr, αδέραν Β άδεραν OM αδεραν Exc άδερ SPE adher Lat

3 πας ούτος ήνl incip. Suidas ήν ούτοσ tr
.

SP ιδρυμαίου SP γένουσS

4 * καταστρεψαμένου κατασκαψαμένου RO μαstasset Lat 5 * δαυείδου Μ.

δαβίδ Suid 6μησιν έξι μόνοσ ούτοσSP *πρός, πρόστών MSP εφαραώ
ExcSuid 7 *τόν τών RSPExc Αιγυπτίων αιγύπτιον Ε αιγύπτου Suid
δεξάμενος ύποδεξάμενοσ MSPEExcSuid 9 αυτού αυτού codd. ESuid, om.
Exc “γάμων S 1

0

Θαφίνην αίρλι Lat υιόσ' αυτώ tr. MSPSuid
αυτώ υιός γενόμενος υιόσ γεννάται αυτώ και Exc 1

1 συνετράφη] συνανε
στράφη Μ συνανετράφη SPExcSuid oύν ούν ό άδερος Ε εδαυείδου Μ

.

δαβίδ Suid 1
2

*Φαραώνος) φαραώ Suid 1
3 ανακρίνοντοσ RAMSPSuid

1
4

ένδεής] ένδεώσ RO καταλείπειν Suid 1
5 ένοχλών] έν όχλω RO
ένοχλών) abhinc breuiarunt e
t

mutarunt ExcSuid αφέθη R0 παρ
εχώρε. Ε, guae legisse uid. έφείθη 1
6 σολομών ΕΕχο σολομώντε Suid

1
7 * έχειν είχεν ΒΟ παρανομίας αιτίασ και παρανομίασSuid 1
8

του

Φαραώνος τού θεού τώ φαραών. Μ τώι φαραώ. Εχο του φαραώ Suid τό!

ό ούν R0, om. Εχο “άδερ SP 1
9

«αποστήvαι Μ 2
1 ουδ' οι Μ

10
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άφίκετο συμβαλών δε εκεί τινι Ράζω μεν τούνoμα τόν δε τής 204
Σωφηνής άποδεδρακότι βασιλέα Αδραάζαρον δεσπότην όντα και
ληστεύοντι τήν χώραν εις φιλίαν αυτώ συνάψας έχοντι περί αυτόν
στίφος ληστρικόν άναβαίνει, και κατασχών τήν εκεί Συρίαν βασι
5λεύς αυτής άποδείκνυται και κατατρέχων τήν τών Ισραηλιτών γήνης η γη

10

15

έποίει κακώς και διήρπαζε Σολόμωνος ζώντος έτι και ταύτα μεν

έκ τού Αδέρου συνέβαινε πάσχειν τους Εβραίους,

7. Επιτίθεται δε Σολόμων και των όμοφύλων της Ιεροβόα
μος υιός Ναβαταίου κατά προφητείαν πάλαι γενομένην αυτώ τους
πράγμασιν επελπίσας παιδα γάρ αυτόν υπό τού πατρός καταλει
φθέντα και υπό τη μητρι παιδευόμενον ώς είδε γενναίον και τολ
μηρόν Σολόμων όντα τό φρόνημα τής τών τειχών οικοδομίας έπι
μελητήν κατέστησεν, ότε τους Ιεροσολύμος τον κύκλον περιέβαλεν.
ουτως δε των έργων προενόησεν, ώστε ο βασιλεύς αυτόν άπεδέξατο
και γέρας αυτώ στρατηγιαν έπι τής Ιωσήπου φυλής έδωκεν. άπερ
χομένω δε τώ Ιεροβοάμω κατ’ εκείνον τον καιρόν έκτών Ιεροσο
λύμων συνεβόλησε προφήτης έκπόλεως μεν Σιλώ Αχίας δε όνομα,

και προσαγορεύσας αυτόν απήγαγεν έκτής οδού μικρόν άπονεύσας
εις τι χωρίον, εις ο παρήν μηδε είς άλλος, σχίσας δε εις δώδεκα
φάρση το ιμάτιον, όπερ ήν αυτός περιβεβλημένος, έκέλευσε τον
Ιεροβόαμον λαβείν τά δέκα προσεπών, ότι ταύτα ο θεός βούλε
ται και σχίσας τήν Σολόμωνος άρχήν τώ παιδί μεν τώ τούτου διά
την πρός Δαυίδην γεγενημένην όμολογίαν αυτώ μίαν φυλήν και
την εξής αυτή δίδωσι, σοι δε τάς δέκα Σολόμωνος εις αυτόν εξα
μαρτόντος και τας γυναιξί και τους εκείνων θεοίς αυτόν έκδεδω

§ 204 – 3 Reg. ΧΙ 23.
ROMSPELatZonaras II p. 150. ΕχcPetresc. Suidas s. Αδερ.
1 δ’ MSPE Pάζω μεν βαζωμένη Β βαζομένη. Ο βααζάρω μεν MSP

βαάζω Ε νααα Lat 2 σωφήνησ RMSP σωφίνης. Ο σοφηνήσE *αποδε

δρακότα ΟΜ Αδραάζαρον) ααααααα μη Lat αδάραζον Μ αδράζαρον SE
άδαάζαρον Ρ 3 * έχοντι) έχων τε coni. αυτόν codd. E 5 αναδείκνυται Ε
τών om. Ο έγήν χώραν ExcSuid 6 έτι ζώντοσ tr. MSPE 7 Αδέ

ρου) άδεροσMSP τούσ έβραίουσ MSP 8 * σολομώντε Suid, idem hic fin.
*τις τσιν ΜLat 9 * Ναβαταίου) ηαθαίhei Lat, fin. Exc “προφετείαν

Ρ 10 πράγμασι Ρ “αυτόν om.M 12 τοιχών ΟΕ οικοδομήσE 13 περιέ
βαλλεν RE 15 *στρατηγιασ RO φυλής] φυγήσO 17 συνεβόλησε συνο
βόλησε. Ο συνηβόλησε R συνήντησε MASPEZon συνήντίσΜι Σιλώ] σιλώ Βι
σηλώSPZon σηβώ Μ Αχίας) Ε! αχία ROM αχιά SPZon achia Lat 19 τι
τόM δ) όμη SP δ'MSP 21 προειπών ROM 22 ετώ spurium uid.
*τώ (ante τούτου) om. O 23 *δανείδην M γεγενημένην γενομένην ΜΕ
24 έξιήσE αυτή ed. pr, αυτήσMSP ήν αυτόσRO αυτώ ήν Ε εξαμαρ
τώντοσ OMSP 25 αυτόν RMSP1
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208

209

210

211

212

κότος, ειδώς ούν την αιτίαν δ
ι’

ή
ν

μετατίθησι την αυτού γνώμην
άπό Σολόμωνος ό θεός δίκαιος είναι πειρώ και φύλαττε τα νόμιμα,

προκειμένου σοι τής ευσεβείας και τής πρός τόν θεόν τιμής άθλου
μεγίστου τών άπάντων, γενήσεσθαι τηλικoύτω ήλίκον οίσθια Δαν
ίδην γενόμενον"

8
.

Έπαρθείς ούν τους τού προφήτου λόγος Ιεροβόαμος φύσει
θερμός αν νεανίας και μεγάλων επιθυμητής πραγμάτων ούκ ήρε
μει, γενόμενος δεν τή στρατηγία και μεμνημένος τών υπό Aχία
δεδηλωμένων ευθύς άναπείθεν επεχείρει τόν λαόν άφίστασθαι
Σολόμωνος και κινείν και παράγειν εις αυτόν τήν ήγεμονίαν. μαθών

δ
ε

την διάνοιαν αυτού και την επιβολήν Σολόμων έζήτει συλλαβών
αυτόν άνελεϊν, φθάσας δ

ε
γνώναι τούτο Περοβόαμος προς Ίσακον

φεύγει τον Αιγυπτίων βασιλέα, και μέχρι τής Σολόμωνος τελευτής
εκεί μείνας τ

ό

τ
ε

μηδέν ύπ’ αυτού παθεΐν έκέρδησε και το τή

βασιλεία φυλαχθήναι. αποθνήσκει δ
ε

Σολόμων ήδη γηραιός ώ
ν

βασιλεύσας μεν όγδοήκοντα έτη, ζήσας δε ένενήκοντα και τέσσαρα"
θάπτεται δ

ε

εν Ιεροσολύμος άπαντας υπερβαλών ευδαιμονία τ
ε

και πλούτω και φρονήσει τους βασιλεύσαντας, ειμή όσα γε πρός

τ
ο

γήρας υπό των γυναικών άπατηθείς παρηνόμησε" περί ών και
τών δι' αυτάς κακών συμπεσόντων Εβραίους ευκαιρότερον έξομεν
διασαφήσαι.
VΠ. 1. Μετά δε τήν Σολόμωνος τελευτήν διαδεξαμένου τού

παδός αυτού την βασιλείαν Pοβοάμου, δς εκ γυναικός Aμμανίτι
δος υπήρχεν αυτώ γεγονώς Νοομάς τoύνομα, πέμψαντες ευθύς εις

§ 208 = 3 Reg.XI 38; $ 212 = 3 Reg. ΧΙV 21.

ROMSPELatZonaras II p. 150 sq. Theodoretus I p. 314.

1 αυτού codd. Ε 2 είναι πειρώ] έσοΕ θείο Lat 3 προκείμενοι σοι M
σοι] σου RO fort.recte 4 τηλικούτων Ρ" τηλικoύτoν SPς τηλικούτου Βι

οίσθαι ήσθα. Ο δαυίδη RO δανείδην M 6 *Ιεροβόαμος) β ex corr. B ό

ιεροβόαμοσMSP 7 κούκ ήρέμει, κήi. ras. Ρούχ ήρέμει 8 8 *δε Μ

*στρατηγία eωerctium Lat αχιά SP 1
0

παράγειν) coni. ταράττειν ROSAP
παράττειν Μ παρατάττειν 8 contraderet Lat αυτόν ROMP ήγεμονείαν

Μ 1
1

επιβολήν) coni. έπιβουλήν codd. dolum Lat *Σολόμων) όσολόμων
MSP - συλλαβών) συμβαλών RO 12 γνώvαι om. Μ Ίσακονl isach Lat
σούσακον Ε 13 τόν) ό ί. ras. 1 R τών Ε 14 τε om. RO παθείν 8.

m. 1 R 1
5

φυλαχθήναι om. Μ *δει δε όMS 16 έτη) Glycas ed. pr.

έπεσε codd. E εννενήκοντα Ε. *και om. MSP 1
7 *πάντασ υπερβάλλων

Μ ε ευδαιμονία εν ευδαιμονία RO 1
8

βασιλεύοντασ RO πρός) περί
Zon 19 ετό om.MSP *παρηνόμησε, ρηex ρ
ε corr, m. 1 M 20 αύτάς)

αυτά Μ εύκαιρότερον έξομεν εισ καιρόν έτερον έδoξέ μοι MSP 2
2 i. marg.
ΙΙΙΙ Lat την την τού Μ 23 “Ροβοάμου) δοβάμου 8 βωβάμου Μ

24 ένο όμασΜ τούνομα, όνομα Ε

5

15
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την Αίγυπτον οι τών όχλων άρχοντες έκάλουν τόν Ιεροβόαμον.
άφικομένου δε προς αυτούς εις Σίκιμα πόλιν και Ροβόαμος εις
αυτήν παραγίνεται δέδοκτο γάρ αυτόν εκείσε συνελθούσε τους Ισρα
ηλίτας αποδείξαι βασιλέα, προσελθόντες ούν ούτε άρχοντες αυτώ
τού λαού και Περοβόαμος παρεκάλουν λέγοντες άνεναίτι τής δου
λείας αυτούς και γενέσθαι χρηστότερον του πατρός βαρύν γάρ υπ'
εκείνωζυγόν αυτούς υπενεγκεϊν, ευνούστεροι δε έσεσθαι προς αυτόν
και αγαπήσειν την δουλείαν διά την επιείκειαν ή διά τον φόβον,
δ δε μετά τρεις ήμέρας ειπών αυτούς αποκρινείσθαι περί ών άξιού
σιν ύποπτος μεν ευθύς γίνεται μη παραχρήμα έπινεύσας αυτούς
τά πρός ήδονήν, πρόχειρον γάρ ήξουν είναι το χρηστών και φιλάν
θρωπον και ταύτ' έν νέω, έδόκει δ' όμως και το βουλεύσασθαι του
μή παραντίκα άπειπείν άγαθής έλπίδος έχεσθαι.
2. Συγκαλέσας δε τους πατριώους φίλους έσκοπείτο μετ' αυτών,

πoδαπήν δει ποιήσασθαι τήν άπόκρισιν προς το πλήθος, οι δ'
άπερ εικός τούς εύνους και φύσιν όχλων ειδότας παρήνουν αυτώ
φιλοφρόνως όμιλήσαι τώ λαώ και δημοτικώτερον ή κατά βασιλείας
όγκον χειρώσεσθαι γάρ ούτως εις εύνοιαν αυτόν φύσει των υπη
κόων άγαπώντων το προσηνές και παρά μικρών ισότιμον τών βασι
λέων. δ. δ' άγαθήν ούτως και συμφέρουσαν ίσως πρός τό πάν, ει
δεμή, πρός γε τον τότε καιρόν ότι έδει γενέσθαι βασιλέα γνώμην
άπεστράφη τού θεού ποιήσαντος ομαι κατακριθήνα το συμφέρον
ύπ’ αυτού, καλέσας δε μειράκια τα συντεθραμμένα και την τών
πρεσβυτέρων αυτούς συμβουλίαν επών, τί δοκεί ποιείν αυτούς έκέ
λευσε λέγειν, τά δέ, ούτε γάρ ή νεότης ούτε ο θεός ήφει νοεϊντά
κρείττω, παρύνεσαν άποκρίνασθαι τω λαώ τόν βραχύτατον αυτού
δάκτυλον τής τού πατρός όσφύος είναι παχύτερον και, ει σκληρού

§ 212 = 2 Paral. Χ 1, 3 Reg. ΧΠ 1.

ROMSPELatZonaras II p. 151. Theodoretus I p. 315.
2 *αφικόμενον RO * Σίκιμα) stoimorum Lat 3 * έδέδοκτο MSP

αυτόν, αυτώ MSP, om. Ε έκείσει εκεί Ε 4 αποδείξαι αποδείξαι αυτόν Ε
7 έκείνου Ε' αυτούς αυτούσE 9 αποκρινείσθαι) coni, αποκρίνασθαι

ΒΟΕ αποκρίνεσθαι MSP responsurun se Lat 12 ταύτ" τούτ’ MSP δ'
θ’ MSP βουλεύσεσθαι coni. τού τώconi, 13 έχεσθαι) έσεσθαι RO
14 έσκόπει Ε 15 ποδαπείν Β. *δει om.Μ πρός τό iterauit O

16 *παρήν ούν M 18χειρώσεσθαι θα φτ. χειρώσασθαι codd. 19 αγαπόν
των Ο κα) και το SP 20 δε Ε ίσως σωσ μεν SP 21 γε, εά. princ.
τε codd. ότε δείMSP 23 δ

ει δ
ε τάMSPE 24εκέλευε MSP 2
6

παρήνεσε

Ε
,

αποκρίνεσθαι MSPE βραχύτατον Theodoretus βραχύτερον codd. ELat
αυτού- 27 παχύτερον om, i.marg: suppl.1 P 2
7

σκληρού λίαν σκληρουχίασ

Μ σκληρότητοσ (τητοσι. Tas. m
.
1 S
)SP σκληρού Escueritatem Lat
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λίαν έπειράθησαν εκείνου, πολύ μάλλον αυτού λήψεσθαι πειραν
δυσκόλου και ει μάστιξιν αυτούς εκείνος ένουθέτει, σκορπίοις τούτο
ποιήσειν αυτόν προσδοκάν τούτοις ήσθείς δ βασιλεύς και δόξας
προσήκειντώ τής άρχής άξιώματι τήν άπόκρισιν, ως συνήλθεν άκου
σόμενοντό πλήθος τή τρίτη τών ήμερών, μετεώρου τού λαού παν
τός όντος και λέγοντος άκούσαίτι του βασιλέως έσπουδακότος, οιο
μένου δέτι και φιλάνθρωπον, τήν τών μειρακίων αυτούς συμβου
λίαν παρεις τήν τών φίλωνάπεκρίνατο. ταύτα δ’ έπράττετο κατά
τήν τού θεού βούλησιν, να λάβη τέλος ά προεφήτευσεν Αχίας.
3. Πληγέντες δ' υπό τών λόγων και άλγήσαντες ώς έπι πείρα

τους ειρημένος ήγανάκτησαν και μέγα πάντες έκβοήσαντες ουκέτι
ούδεν αυτοίς ουδε συγγενές πρός Δαυίδην και τούς άπ’ αυτού μετ'
εκείνην έφασαν τήν ήμέραν παραχωρείν δ’ αυτώ μόνον τον ναόν
δνό πάππος αυτού κατεσκεύασεν ειπόντες καταλείψειν ήπείλησαν
ούτως δ’ έσχον πικρώς και την οργήν ετήρησαν, ώς πέμψαντος
αυτού τον επί τών φόρων Aδώραμον, να καταπραύνη και συγ
γνόντας τους ειρημένος, είτε προπετές και δύσκολονήν εν αυτοίς,
ποιήση μαλακωτέρους, ουχ υπέμειναν, άλλά βάλλοντες αυτόν λίθος
άπέκτειναν ταύτ’ ιδών Pοβόαμος και νομίσας αυτόν βεβλήσθαι
τους λίθους, οις τόν υπηρέτην άπέκτεινεν αυτού το πλήθος, δείσας
μή και έργω πάθη τό δεινόν επιβάς ευθύς επί άρματος έφυγεν
εις Ιεροσόλυμα, και ή μεν Ιούδα φυλή και ή Βενιαμίδος χειροτο
νούσιν αυτόν βασιλέα, το δε άλλο πλήθος άπ’ εκείνης τής ήμέρας
τών Δαυίδου παίδων αποστάν τον Ιεροβόαμον απέδειξε τών πραγ
μάτων κύριον. Ροβόαμος δε δΣολόμωνος πας έκκλησίαν ποιή
§ 217 = 3 Reg. XII 10, 2 Paral. X 10.
ROMSPELatZonaras II p. 151sq.
1 * Επειράθεσαν SP1 2 * εκείνουσ M" κ

α
ι

σκορπιούσ R τούτον Ε

3 * αυτόν) αυτώ Ο “προσδοκίαν RO 4 *ώς om. Μ 6 τ
ί

λέγοντοσ

ακούσαι tr. SP τ
ι τ
ε Μ 8 * απεκρίνετο M 9 post ά uίd. eras. ε Ρ

1
0 «δε MSP λόγων λόγων ωσ ύπό σιδήρου MSP (eius) sermonibus uelut

opere (iam percussi) Lat αλγήσαντεσ, λ exρ corr. B έπει M 1
1 ούκέτ’E

12 αυτουσ ουδέν tr. Ε ούδε είναι MSPE εδαυείδην Μ ετουσ
inser. m. 1 P 1

3 παραχωρεί Ε μόνον) ed. pr. solum (tempίum) Lat
μόνω codd. Ε 14 πάππος, πατήρ Ε pater Lat “καταλήψειν Β 1

6 εαδό
ραμονS “καταπραύνη και om.Μ και om. SP συγγνότασRO 1

7 προπετές
προπετέσϋπό νεότητοσMSPLat έναn.Μ 1

8 ποιήση coni.ποιήσειν ROMS
και ποιήσειν, και i. Tas, ν eras. P μαλακοτέρουσΡ βαλόντεσMSPE

1
9 ταύτ’ιδών, το i ras. Η ταύτ’ ειδών. Ο τούτ’ ιδών MSPLat τούτον εδών Ε

αυτόν OMP 20 απέκτειναν RO 2
1 άρματος) άρμα RO 22 Βενια
μίδος βενιαμίσΜ βενιαμίτισSPE 2
3 απ' εκείνης om. Ο 24 δαυείδου Μ

2
5 * δόβαμοσ, i. marg. δοβόαμοσΜ
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σας τών δύο φυλών, άς είχεν υπηκόους, οιός τε ήν λαβών όκτωκαί

δεκα παρ' αυτών στρατού μυριάδας επιλέκτους εξελθείν επί τον
Ιεροβόαμον και τον λαόν, όπως πολεμήσας αναγκάση δουλεύειν
αυτώ. κωλυθείς δ' υπό τού θεού διά τού προφήτου ποιήσασθαι
την στρατείαν, ούγάρ είναι δίκαιον τούς όμοφύλους πολεμεν ούτος
έλεγε και ταύτα κατά τήν τού θεού προαίρεσιν τής τού πλήθους
άποστάσεως γεγενημένης, ουκέτ’ εξήλθε, διηγήσομαι δε πρώτον
όσα Γεροβόαμος ότών Ισραηλιτών βασιλεύς έπραξεν, είτα δε τού
των έχόμενα τά ύπό Pοβοάμου τού τών δύο φυλών βασιλέως γε
γενημένα δηλώσομεν" φυλαχθείη γάρ άν ουτως άχρι παντός τής
ιστορίας τό εύτακτον.
4. Ο τοίνυν Περοβόαμος οικοδομήσας βασίλειον έν Σικίμη πό

λει ένταύτη τήν δίαιταν είχε, κατεσκεύασε δε και έν Φανουήλ πόλει
λεγομένη, μετ' ου πολύ δε τής σκηνοπηγίας εορτής ενίστασθαι
μελλούσης λογισάμενος, ως εάν επιτρέψη τώ πλήθει προσκυνήσαι
τόν θεόν εις Ιεροσόλυμα πορευθέντι και εκεί την έορτήν διαγαγεΐν,

μετανοήσαν ίσως και δελεασθέν υπό του ναού και της θρησκείας
τής εν αυτώ τού θεού καταλείψει μεν αυτόν, προσχωρήσει δε τώ
πρώτω βασιλεί, και κινδυνεύσει τούτου γενομένου τήν ψυχήν άπο
βαλεϊν, επιτέχνάται τι τοιούτον δύο ποιήσας δαμάλεις χρυσάς και
οικοδομήσας ναΐσκους τοσούτους ένα μεν έν Βηθήλη πόλει, τόν
έτερον δε έν Δάνη, ή δ' έστι προς τας πηγας τού μικρού Ιορ
δάνου, τίθησι τάς δαμάλεις έν έκατέρω τών εν ταις προειρημένας

§ 222 = 2 Paral.ΧΙ 1, 3 Reg. ΧΙΙ 21; $ 225 = 3 Reg. ΧΙΙ 25.

ROMSPELatZonaras II p. 143. ExcPetresc. Suidas s. “Περοβοάμ.
2 “επιλεκτούσM 4 δε MSP υπό] παρά EZon “διά τού προφήτου,

per prophetam sameam Lat, διά τού προφήτου Σαμαία Zon 5 στρατιάν ROM
γάρι γάρ άν SP ούτωσROM 6 προαίρεσιν πρόρρησιν Ρ 7 ουκέτι

εξήλθε ού κατεξήλθε Μ διηγήσομαι δε πρώτον diuiso siquidem regno prius

γιαγγαθο Lat, ante διηγήσομαι Lacunam statuo 9 Pοβοάμου) τον Ιαι
τού om. ΒΟ 12 incip. ΕχcSuid *ϊεροβοάμοσEχο ιεροβοάμ Suid
*οικοικοδομήσασP κατασκευάσασ ExcSuid *Σικίμη] σικίμωι ExcSuid sίοι
ηλογum Lat, unde Σικίμων (Σικήμων) coni. cf. Stephanus Byz. 8. Σίκημα
13 είχεν OSP έσχεSuid φανούηλα Μ 15 *λογησάμενοσΜ εάν επιστρέψη

τό πλήθειΜεϊ επιστρέψει τό πλήθοσE 17 κα
ι

μετανοήσασRO “δελεασθείσ
RO 1

8 *μέν om. P 19 πρώτωl om. P πρώτων 8 πρότερον Zon γενα
μένου RO 20 τοιούτο S

*

* και οικοδομήσας iterauit B
,

2
1

Βηθήλη) τ
ή

βηθήλη Η τήβεθήλη Οβηθηλει (βηθήλει Μ) MSP βεθήλη EExcβεθήλSuid beth
lehem Lat τόν om. Ε τόν δε έτερον tr. Suid 2
2 ή δ
'
ή δέMSP ή ESuid

* έστιν Eχο 2
3 “δαμάλες δυνάμεισ RO προειρημέναις om. ΕχcSuid
Πosephus. II. 15
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πόλεσι ναΐσκων, και συγκαλέσας τάς δέκα φυλάς ών αυτός ήρχεν
έδημηγόρησε τούτους ποιησάμενος τους λόγους ,άνδρες όμόφυλοι,

γινώσκειν υμάς νομίζω τούτο, ότι πάς τόπος έχει τον θεόν και
ουκ έστιν ενάποδεδειγμένον χωρίον εν ώ, πάρεστιν, άλλά παντα
χούτε άκούει και τους θρησκεύοντας έφορά, όθεν ού μοι δοκεί
νύν επείγειν υμάς εις Ιεροσόλυμα πορευθέντας εις τήν τών εχθρών
πόλιν μακράν ούτως όδόν προσκυνείν άνθρωπος γάρ κατεσκεύακε
τόν ναόν, πεποίηκα δε κάγώ δύο χρυσάς δαμάλες επωνύμους τώ
θεώ και την μεν έν Βηθήλη πόλει καθιέρωσα τήν δ’ έν Δάνη,
όπως ύμών οι τούτων έγγιστα τών πόλεων κατωκημένοι προσκυ
νώσιν εις αυτάς άπερχόμενοι τον θεόν, άποδείξω δέ τινας ύμιν

και ιερείς εξ υμών αυτών και Ληουίτας, να μή χρείαν έχητε τής
Ληουίτιδος φυλής και των υιών Ααρώνος, άλλ’ ό βουλόμενος ύμών
ιερεύς είναι προσενεγκάτω μόσχον τώ θεώ και κριόν, δ και τόν
πρώτον ιερέα φασιν Ααρώνα πεποιηκένα" ταύτ’ ειπών εξηπά
τησε τόν λαόν και τής πατρίου θρησκείας αποστάντας έποίησε
παραβήvαι τους νόμους, άρχή κακών εγένετο τούτο τους Εβραίους

και του πολέμωκρατηθέντας υπό τών άλλοφύλων αιχμαλωσία περι
πεσεΐν, άλλά ταύτα μεν κατά χώραν δηλώσομεν.
5. Ενστάσης δε της εορτής έβδόμω μηνί βουλόμενος και αυτός

έν Βηθήλη ταύτην άγαγεΐν, ώσπερ έώρταζαν και αι δύο φυλαί έν
Ιεροσολύμος, οικοδομεί μεν θυσιαστήριον πρό τής δαμάλεως, γε
νόμενος δε αυτός άρχιερεύς έπι τόν βωμόν άναβαίνει συν τους ιδίοις
ιερεύσι. μέλλοντος δ’ έπιφέρειν τάς θυσίας και τάς όλοκαυτώσεις
εν όψει τού λαού παντός παραγίνεται προς αυτόν εξ Ιεροσολύμων
προφήτης Ιάδων όνομα του θεού πέμψαντος, δς σταθείς εν μέσω
τώ πλήθει τού βασιλέως άκούοντος είπε τάδε πρός τό θυσιαστή

§ 226= 3 Reg. ΧΙΙ 28.

ROMSPELatZonaras II p. 152 sq. ΕχcPetresc. Michael Glycas II p.349.
1 * ναίσκω MSExc ναίσκων fin. ExcSuid 4 εν αποδεδειγμένον) ένα

ποδεδειγμένον ROMLat 7 κατεσκεύασε PE 9 Βηθήλη) βηθήλει Μ βηθηλει
SP βεθήλειΟ θείhleen Lat δε MSP 10 ένγιστα Ρ προσκυνήσωσιν MSP
προσκυνήτεE 11 *εις om. M 12 εαυτών om. Μ λευίτασMSPE
13 λευίτιδοσ MSPE ααρώνοσ υιών tr. MSPE ύμών αυτών. Ο 14 δ) ά
MSP 15 άαρών RO * τούτ’ MSPLat *εξηπάτηκε RO 16 - πατρώου
MSP πάτρια Zon 18 * πολέμου RO 21 Βηθήλη) βαθήλει Μ βαθηλεϊ SP
βεθήλη Ε bethleen Lat έόρταζον Μ 22 *δαμάλεως δαμαλώσεωσ, i. marg.
γρ. δαμάλεωσΜ 23 δ’ MSPE * αρχιερεύς ό αρχιερεύσΜ 25 * το 5
iterauit R 26 Ιάδων ME αδών ROSPGlycas γαδών cod. F apud Glycam
σταθείς στάσE

5

15

25
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ν ν ν ο α ν »- ν Σ

ριον ποιούμενος τούς λόγους" ,ό θεός έσεσθαί τινα προλέγει έκ
τού Δαυίδου γένους Ιωσίαν όνομα, δς έπι σού θύσει τους ψευδε
ρες τους κατ’ εκείνον τον καιρόν γενησομένους και τα οστά των
λαοπλάνων τούτων και άπατεώνων και άσεβών έπι σούκαύσει, να
μέντοι γε πιστεύσωσιν ούτοι τούθ’ ούτως εξειν, σημείον αυτούς

-- ν -- ν

προερώ γενησόμενον βαγήσεται το θυσιαστήριον παραχρήμα και
πάσα ή έπ’ αυτούπιμελητών ιερείων επιγήν χυθήσεται" ταύτ’
ειπόντος τού προφήτου παροξυνθείς ό Περοβόαμος εξέτεινε την
-- ν -- Υ ν D 2. Ο ν Υ

χείρα κελεύων συλλαβείν αύτόν. έκτεταμένη δ' ή χειρεύθέως παρ
είθη και ούκέτ’ ίσχυε ταύτην προς αυτόν άναγαγεΐν, άλλά νεναρ
κηκυίαν και νεκράν είχεν άπηρτημένην, έρράγη δε και το θυσια
ν ο -- -
στήριον και κατηνέχθη πάντα άπ’ αυτού, καθώς προείπεν ό προ
- ν

δε
Σ -- ν Ση ν ν Σr ν

φήτης μαθών δε άληθή τόν άνθρωπον και θείαν έχοντα πρόγνωσιν
παρεκάλεσεν αυτόν δεηθήναι του θεού άναζωπυρήσαι την δεξιάν
αυτώ. και δ μεν ικέτευσε τον θεόν τούτ’ αυτώ παρασχεϊν, ό δε
τής χειρός τό κατά φύσιν άπολαβούσης χαίρων έπ' αυτή τον προ
φήτην παρεκάλει δειπνήσαι παρ' αυτώ. Ιάδων δέ φησιν οϋχύπο

Ω - ν D - D κιη ν Σν - αν Σ)

μένειν εισελθείν πρός αύτόν ούδε γεύσασθαι άρτου και ύδατος έν
ταύτη τη πόλει τούτο γάρ αυτώ τον θεόν άπειρηκένα και την
Ο κ.- αν α ν ν D D - ν - ο ν D ν

δδόν ήν ήλθεν όπως μή δι' αύτής ποιήσηται την επιστροφήν, άλλα
δι’ άλλης έφασκεν τούτον μεν ούν ό βασιλεύς έθαύμαζεν τής έγ
κρατείας, αυτός δ’ ήν έν φόβω μεταβολήν αυτού τών πραγμάτων
εκ τών προειρημένων ούκ άγαθήν υπονοών.
ΙΧ. Hν δέ τις έν τη πόλει πρεσβύτης πονηρός ψευδοπρο

-ν ν Σ) D Σ -ν
φήτης, δν είχεν έν τιμή Ιεροβόαμος άπατώμενος ύπ’ αυτού τά
πρός ήδονήν λέγοντος, ούτος τότε μεν κλινήρης ήν διά τήν άπό
τού γήρως άσθένειαν, τών δε παίδων αυτώ δηλωσάντων τά περί
τού παρόντος εξ Ιεροσολύμων προφήτου και τών σημείων τών γε
νομένων, και ως παρέθεσαν αυτώ την δεξιάν Ιεροβόαμος εύξαμένου

§ 232 = 3 Reg. ΧΙΙΙ 2.

ROMSPELatZonaras II p. 153. Michael Glycas p. 349.
2 * δανείβου Μ ψευδ’ ιερείσ Ο ψευδοϊερείς MSP ψευδείσ ερείσE

4 "απαταιώνων M *επί σου Μ 7 * ιερέων RO 9 "εκτεταμμένη 8 δεE
ευθύσMSP 10 ουκ έτι Μ * ίσχυε ταύτην, ίσχυεν (ν ex a corr) αυτήν M
ίσχυσεν αυτήν SP αυτόν, αυτόν RE εαυτόν, έ s. m. 1 M εαυτόν SP ανα
γαγεΐν) αγαγεΐν ROSE reuocare Lat αλλ’ έναρκηκυίαν ROM 11 και (ante
τό) om. ΟLat 12 κα

ι

πάντα πάντα τά SP 14 δεξιάν αυτού,ΟΕ 15 ταύτ’
RO 1

6

απολαυούσησ Ο 17 *ΐαδών ROSP δ
ε φησιν δ
’

έφη Μ δ’ έφησεν
SP δε έφησε E uero diait Lat 2

0 όπως ίνα. Ο 2
1

έφασκε MSAP,

έθαύμαζεν ό βασιλεύσ tr
.

MSP 22 αυτού) αυτώ. Ο 2
4

*πρεσβύτης om. Μ

2
5 ύπ’) παρ’ Ε 2
9

ιεροβοάμου Μ

15 κα
ι

232

233

234

235

236

237
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πάλιν εκείνου ζώσαν άπολάβοι, δείσας μή παρευδοκιμήσειεν αυτόν
ο ξένος παρά τω βασιλεί και πλείονος άπολαύοι τιμής προσέταξε
τους παισιν ευθύς επιστρώσασί τόν όνον έτοιμον προς έξοδον αυτώ

238 παρασκευάσαι. τών δεσπευσάντων δ προσετάγησαν επιβάς έδιωξε
τόν προφήτην και καταλαβών άναπαυόμενον υπό δένδρω δασεί και
σκιάν έχοντι δρυός ευμεγέθους ήσπάσατο πρώτον, είτ’ εμέμφετο

239 μή παρ’ αυτόν εισελθόντα και ξενίων μεταλαβόντα. τού δε φήσαν
τος κεκωλύσθαι πρός τού θεού γεύσασθαι παρά τινι τών ένεκείνη
τή πόλει, ,άλλ' ουχί παρ' έμοί πάντως, είπεν, άπηγόρευκέ σοι το
θείον παραθέσθαι τράπεζαν προφήτης γάρ εμι κάγώ και τής
αυτής σοι κοινωνός προς αυτόν θρησκείας, και πάρειμι νύν υπ'

240 αυτού πεμφθείς, όπως αγάγω σε πρός έμαυτόν εστιασόμενον" δ
δε ψευσαμένω πεισθείς άνέστρεψεν άριστώντων δ’ έτι και φιλο
φρονουμένων δ θεός έπιφαίνεται τώ Ιάδωνι και παραβάντα τάς
έντολάς αυτού τιμωρίαν ύφέξειν έλεγεν και ποδαπήν έδήλου" λέοντα
γάρ αυτώ κατά τήν δδόν άπερχομένω συμβαλείν έφραζεν, ύφ’ ού
διαφθαρήσεσθαι και τής εν τοις πατρώοις μνήμασι ταφής άμοι

241 ρήσειν. ταύτα δ’ εγένετο ομαι κατά τήν τού θεού βούλησιν, όπως
μή, προσέχοι τους τού Ιάδωνος λόγος Ιεροβόαμος έληλεγμένω ψευ
δεί πορευομένωτοίνυν τώ Ιάδωνι πάλιν εις Ιεροσόλυμα συμβάλ
λει λέων και κατασπάσας αυτόν άπό τού κτήνους άπέκτεινε, και
τον μεν όνον ουδέν όλως έβλαψε, παρακαθεζόμενος δ’ έφύλαττε
κάκείνον και το τού προφήτου σώμα, μέχρις ού τινες τών δδοι
πόρων ιδόντες απήγγειλαν έλθόντες εις τήν πόλιν τώ ψευδοπρο

242 φήτη. δ δε τούς υιούς πέμψας έκόμισε το σώμα εις τήν πόλιν

§ 237 = 3 Reg.ΧΠ 11.

ROMSPELatZonaras II p. 153 sq.
1 παρευδοκιμήσειν E “αυτόν, αυτών M 2 απολάβοι M προσέταξεν Μ
3 επιστρώσασί) επιστρώσαι Μ 4 σπευσάντων σπουδασάντων M 5 δα

σε βαθεί MSP αίta Lat 6 είτα MSPE 9 *είπεν οm. Μ απηγόρευταίE
10 * τράπεζαν τράπεζαν έφη Μ 11 *θρησκείασ S 12 “αγάγω)

κάγω Μ 13 αριστώντων Εαριστούντων codd. 14 ιαδώνι SP άδωνι Ε
15 έλεγε ΟΜSP 16 έφρασεν MSP ύφ’) αφ'Μ 17 τής) την ΜιτούσE
18 εγίνετο MSP 19 προσέχη ΒΟ Ιάδωνος, Ιωάδου MSP άδωνοσ Ο

ιερόβαμοσΜ εροβάμος 8 έληλεγμένω ψευδείς φuast fallacts et iία de
γuncti Lat ώς έληλεγμένου ψευδούς coni. έληλεγμένου ψεύδος ed, pr. έληλεγμένω
ψεύδει Dindorf ψεύδει Μ ψευδή.Ο 20 Ιάδων) άδωνι Ε συμβάλει ΟΜ
22 δε ΜΕ έφύλασσε RMSPE 23 κού) ού Ρ 24 *ψευδοπροφήτη,

ψευδο s. m. 1 Μ 25 υιούς υιούς αυτού. Ο έκόμισεν εισ τήν πόλιν τό
σώμα tr. MSP
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και πολυτελούς κηδείας ήξίωσεν εντελάμενος τους παισι και αυτόν
άποθανόντα σύν εκείνω θάψα, λέγων άληθή μεν είναι πάνθ’ όσα
προεφήτευσε κατά της πόλεως εκείνης και τού θυσιαστηρίου και
τών ιερέων και των ψευδοπροφητών, υβρισθήσεσθαι δ’ αυτός μετά
5 την τελευτήν ουδέν συν εκείνω ταφείς τών όστών ού γνωρισθησο
μένων, κηδεύσας ούν τον προφήτην και ταύτα τους υιούς εντελά
μενος πονηρός ών και άσεβής πρόσεσε τώ Ιεροβοάμω και τί
δήποτ’ έταράχθης, είπών, υπό τών τού άνοήτου λόγων;" ώς τα
περί τό θυσιαστήριον αυτώ και την αυτού χείρα διηγήσαθ’ όβασι

10 λεύς θείον άληθώς και προφήτην άριστον αποκαλών, ήρξατο ταύ
την αυτού τήν δόξαν άναλύειν (κακουργών και πιθανούς περί των
γεγενημένων χρώμενος λόγος βλάπτειν αυτών την άλήθειαν. έπε
χείρει γάρ πείθεν αυτόν, ώς υπό κόπου μέν ή χειρ αυτού ναρκή
σειε βαστάζουσα τάς θυσίας, είτ’ άνεθείσα πάλιν εις τήν αυτής

15 επανέλθοι φύσιν, το δε θυσιαστήριον κανόνων και δεξάμενον θυ
σίας πολλάς και μεγάλας βαγείη και πέσοι διά βάρος των επενη
νεγμένων, έδήλου δ’ αυτώ και τον θάνατον τού τά σημεία ταύτα,
προειρηκότος ώς ύπό λέοντος απώλετο ούτως ουδε εν ούτ είχεν
ούτ’ έφθέγξατο προφήτου. * ταύτα είπών πείθει τον βασιλέα και

20 τήν διάνοιαν αυτού τελέως αποστρέψας άπό τού θεού και τών

όσίων έργων και δικαίων επί τάς άσεβείς πράξεις παρώρμησεν
ούτως δ’ έξύβρισεν εις το θείον και παρηνόμησεν, ως ουδέν άλλο
§ 242 = 3 Reg. ΧΙΙΙ 30.
ROMSPELatZonaras II p. 154. ExcPeireso.
1 * κηδείας) μέν κηδείασMSP 2 μεν μέν γάρ Ε 5 γνωρισθησο

μένων) γνωσθησομένων OMSP 6 κηδεύσας) κηδευσάμενοσ RO, incip. Εχο

προφήτην, αφή Μ και ταύτα - έντελάμενος om. Εχο έντελάμενοσ τουσ
υιοϊσ tr

.

MSP 7 ιεροβάμω M 8 δήποτε codd. Εχο ταραχθείσ MExc
είπών] είπεν MSPExc λόγων λόγων τόν προφήτην λέγων Eχο ώς) ώσ

δ
ε SPExc ώσ δε και Μ cumφue Lat τά) τ
ό RO 9 αυτώ om. Ο αυτού

codd. Εχο διηγήσατο MSPExc ό βασιλευς) ώσ ένάρκησε Εχο 1
1

αυτού

την on. RO post αναλύειν ras. 1 litt. M κακουργών om. Lat πυθα
νοϊσ R 1

2

βλάπτει. Ο βλάπτην Εχο αυτών αυτών. Ο επιχειρεί MExc
13 κα

ι

αυτόν πείθεν tr. SP αυτού) αυτώ ΟΕ 14 είτα Ε αν
θείσα Ε αυτήσ codd. Ε 15 *καινόν μαρμum Lat κόν om. ΜΕχο

* και s. m. 1 R 16 * βαγείο. Ο όραγείη Exc έπηνηνεγμένων Exc

1
7 * δ’ αυτών δι’ αυτό RO “ταύτα on. RO 1
8

ώς υπό λέοντος on. RO
απώλετο απόλοιτο SP απολούτο, πο eX πω corr. M ούδε έν) ουδέν

MSPExc 1
9

ούτ’) ούτε S
ς ταύτ’ MSPEExc 2
1 δσίων έργων και δ
ι

καίων) όσίων και δικαίων έργων SP θείων έργων και δικαίων Exc δικαίων
και θείων έργων M δικαίων και όσιων έργων E 2
2 * ούτω ExcBekker

παρενόμησεν Μ
243

244

245
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246

247

248

καθ' ημέραν ζητεΐν ή τί καινόν και μαρώτερον τών ήδη τετολμη
μένων εργάσηται, και τά μέν περί Ιεροβόαμον έπι τού παρόντος
έν τούτοις ήμύν δεδηλώσθω.
Χ. 1. Ο δε Σολόμωνος υιός Ροβόαμος ότών δύο φυλών βασι

λεύς, ώς προειρήκαμεν, ώκοδόμησε πόλεις όχυράς τε και μεγάλας
Βηθλεέμ και Ήταμε και Θεκωέ και Βηθσούρ και Σωχώ και Οδολ
λάμ και Εϊπάν και Μάρισαν και τήν Ζιφά και Αδωραίμ και Λά
χεις και Αζηκά και Σαράμ και Ηλώμ και Χεβρώνα, ταύτας μεν
έντή Ιουδαία φυλή και κληρουχία πρώτας ώκοδόμησε, κατεσκεύασε
δε και άλλας μεγάλας έντή Βενιαμίδι κληρουχία, και τεχίσας φρου
ράς τε κατέστησεν έν άπάσας και ήγεμόνας στόν τε πολύν και
οίνον και έλαιον τά τε άλλα πρός διατροφήν έν έκάστη των πό
λεων δαψιλώς άπέθετο, πρός δε τούτοις θυρεούς και σιρομάστας
εις πολλάς μυριάδας, συνήλθον δε οι παρά πάσι τους Ισραηλίτας
ιερείς προς αυτόν εις Ιεροσόλυμα και Ληουίται και είτινες άλλοι
- - ν τ, Σ αν -ν

τού πλήθους ήσαν άγαθοι και δίκαιοι καταλιπόντες αυτών τάς

249

πόλεις, να θρησκεύσωσιν εν Ιεροσολύμος τον θεόν ού γάρ ήδέως
είχον προσκυνείν άναγκαζόμενοι τάς δαμάλες, άς Ιεροβόαμος κατε
σκεύασε και ηύξησαν την Ροβοάμου βασιλείαν επ' έτη τρία γήμας
δε συγγενή τινα και τρεις ποιησάμενος εξ αυτής παίδας ήγετο ύστε
ρον και την έκ τής Αψαλώμου θυγατρός Θαμάρης Μαχάνην όνομα
και αυτήν ούσαν συγγενή και πας εξ αυτής άρρην αυτώ γίνεται,

§ 246 = 2 Paral. XI 5.

ROMSPELatZonaras II p. 155. ExcPetresc.
1 * κανόν, νό ex ρό corr. M * μαρότερον ROS* 2 εργάσηται θη.

Εχο εργάσηται) εργάσεται SE απεργάσηται i. marg. γρ έργα"M ιερο
βοάμου MSP 3 εν τούτοις οn. OM 6 Ήταμε κτάμεRO itan Lat Θέκωέι

θεκώσMLat bithsura Lat σΟχώ. Ο δολα Η όδολάμ MSP 7 Επάνι
πάν, i exει corr. Phippam Lat Mάρισαν μάρησαν ROSP μαρησάν Μμάρισ
σαν Ρ" ηιανίδαη Lat την om.Μ ζηφά ΕΟ Λάχες λαχεισ Μ λαχισP
8 Αζηκά] Hudson ζηκά ROMSP"ζικά P* Αζηκά και Σαράμ και Ηλώμ) αεροι
tan ethelon Lat 9 Ιουδαία φυλή και κληρουχία) ιούδα κληρουχία MSPELat, cf

.

VI249 1
0

βενιαμείδι Μ βενιαμίτιδί SPE 1
1

πολλών S 1
2

πρός τ
ά

προς
coni. 13θυραιούσRO συρομάστασR σειρομάστασSP 1

4

συνήλθον incip.

Εχο 1
5 Ληουίται) λευίται MSPE όσοι λευίται Exc 1
6 *καταλιπόντες

κατέλειπον τάσΜ καταλείποντάσExc *τάς om. MExc αυτών codd. Ε

1
7 ήδέως) ιδέωσ Εχο 1
8 ιερόαμοσΡ κατεσκεύασεν fin. Εχc 1
9 * βοβά
μου Μ 2
1 * την corr. exτήσP αβεσαλώμου MS"E αβεσσαλώμου SPP abes
Salon Lat Μαχάνην) machan Lat μηχάνην Ε 2
2 *άρρην εξ αύτήσ tr.
MSP * αυτώ 3

. m. 1 R
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10

15

όν Αβίαν προσηγόρευσεν. τεκνοί δε και έξ
ι

άλλων γυναικών πλειό
νων, άπασών δ

ε

μάλλον έστερξε τήν Μαχάνην. είχε δ
ε

τάς μεν
νόμω συνοικούσας αυτώ γυναίκας όκτωκαίδεκα παλλακάς δ

ε τριά
κοντα, και υιοι μεν αυτώ γεγόνεισαν οκτώ και είκοσι θυγατέρες δ'

εξήκοντα. διάδοχον δ
ε

άπέδειξε τής βασιλείας τον έκτής Μαχάνης
Αβίαν και τους θησαυρούς αυτώ και τάς όχυρωτάτας πόλεις επί
ΟΤΕ1)Ο Εν.

2
. Αίτιον δ
'

ομαι πολλάκις γίνεται κακών και παρανομίας
τους άνθρώποις τ

ό
τών πραγμάτων μέγεθος και ή πρός τό βέλ

τίον αυτών τροπή τήν γάρ βασιλείαν αυξανομένην ούτω βλέπων
Ροβόαμος εις άδικους και άσεβείς εξετράπη πράξεις και της τού

θεού θρησκείας κατεφρόνησεν, ώς και τον ύπ’ αυτώ λαόν μιμητήν
γενέσθαι τών άνομημάτων, συνδιαφθείρεται γάρ τά τών άρχο
μένων ήθη τους τών ήγουμένων τρόπους, και ώς έλεγχον τής έκεί
νων άσελγείας την αυτών σωφροσύνην παραπέμποντες ώς άρετή
τας κακίας αυτών έπονται, ού γάρ ένεστιν άποδέχεσθαι δοκεϊν
τά τών βασιλέων έργα μή ταύτά πράττοντας τούτο τοίνυν συνέ
βαινε και τους υπό Pοβοάμω τεταγμένους άσεβούντος αυτού και
παρανομούντος σπουδάζειν, μή προσκρούσωσι τώ βασιλεϊ θέλοντες
είναι δίκαιοι, τιμωρόν δ

ε

τών εις αυτόν ύβρεων δ θεός έπιπέμ
πει τόν Αιγυπτίων βασιλέα Ίσωκον, περί ού πλανηθείς Ηρόδοτος
τάς πράξεις αυτού Σεσώστρε, προσάπτει ούτος γάρ δ. Ίσωκος
πέμπτω έτει τής Pοβοάμου βασιλείας επιστρατεύεται μετά πολλών
αυτώ μυριάδων άρματα μέν γάρ αυτώχίλια και διακόσια τόν άριθ
μόν ήκολούθει, ιππέων δε μυριάδες έξ, πεζών δε μυριάδες τεσ–

§ 249 = 2 Paral. ΧΙΙ 21; $ 251 = 2 Paral. ΧΙΙ, 1, 3 Reg. ΧΙV 22.

ROMSPELatZonaras II p. 155.

1 προσηγόρευσε ROMSE τεκνοί δ
ε

ροη τέκνα δε codd. habuiίηue βίος
Lat τέκνα δ

ε είχεν ed. pr. άλλων, έλλων M πλειόνων πλειον Μπλείονα
ed. princ. 2 πασών MSP Μαχάνην) maaohan Lat 3 παλλακάς δ

ε τριά
κοντα on. RO 4 δεMSP 5 δ’MP *τής (ante βασιλείας) om. Μ Μαχά
νης) η αρία Lat 6 όχυροτάτασM 1

0

τροπή βοπή coni. 1
1
.
* τράξεισ P

1
2
κ
α
ι

καταπεφρόνηκεν MSP αυτώ αυτόν BE αυτού. Ο 1
4

τών om. Μ

ήγεμόνων MSP ώς έλεγχον, ώσ. ήλεγχον Ο σμη μtderint Lat 1
5

ασελγίασ
RO αυτών ROMS 16 ένεστιν ex έστιν corr. P 17 ταύτά ταύτα ROM

1
8 βοβοάμωτεταγμένοισ, ωτε e
x

o
υ

corr. P 2
0 i. marg. V Lat *τήσ εισ

αυτόν ύβρεωσP αυτόν, αυτών R 2
1 * τόν τόν τών MSP Ίσωκον σού

σακον MSPE sisoch Lat Ίσακος in argumentis i. marg. ε΄ Ο 22 Σεσωστρε)
σεσώστρει, σ

ε
8 m.1 P
,

om. Suppl.i. spat. uacuo 6-7 litt, man. rec. Μ σέσω
στρι RO όΊσωκος) ό σούσακοσ MSP sisoch Lat αυτών μυριάδων. Ο

2
5 ήκολούθει έξηκολούθει MSP
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255

256

257

258

259

260

σαράκοντα, τούτων τους πλείστους Λίβυας έπήγετο και Αιθίοπας.
εμβαλώνουν εις την χώραν των Εβραίων καταλαμβάνει τε τάς
όχυρωτάτας τής Pοβοάμου βασιλείας πόλεις άμαχητί και ταύτας
άσφαλισάμενος έσχατον επήλθε τους Ιεροσολύμος 3, έγκεκλεισ
μένου τού Ροβοάμου και του πλήθους εν αυτούς διά τήν Ίσώκου
στρατείαν και τον θεόν ικετευόντων δούναι νίκην και σωτηρίαν άλλ'
ουκ έπεισαν τον θεόν ταχθήνα μετ' αυτών δ δε προφήτης Σα
μαίας έφησεν αυτούς τόν θεόν άπειλεϊν έγκαταλείψειν αυτούς, ώς
και αυτοί τήν θρησκείαν αυτού κατέλιπον. ταύτ’ άκούσαντες ευθύς
ταϊς ψυχαίς άνέπεσον και μηδέν έτι σωτήριον δρώντες εξομολογεί
σθαι πάντες ώρμησαν, ότι δικαίως αυτούς ό θεός υπερόψεται
γενομένους περί αυτόν άσεβείς και συγχέοντας τα νόμιμα, κατιδών
δ’ αυτούς δ θεός ούτω διακειμένους και τάς άμαρτίας άνθομολο
γουμένους ουκ άπολέσειν αυτούς είπε πρός τόν προφήτην, ποιήσει
μέντοι γε τους Αιγυπτίους υποχειρίους, να μάθωσι πότερον άν
θρώπω, δουλεύειν εστίν άπονώτερον ή θεώ, παραλαβών δε Ίσωκος
άμαχητί τήν πόλιν δεξαμένου Pοβοάμου διά τόν φόβον ούκ ενέμεινε
ταϊς γενομένας συνθήκας, άλλ’ εσύλησε το ιερόν και τούς θησαυ
ρούς έξεκένωσε του θεού και τους βασιλικούς χρυσού και άργύρου
μυριάδας άναριθμήτους βαστάσας και μηδέν όλως υπολιπών, πε
ριείλε δε και τους χρυσούς θυρεούς και τάς άσπίδας, άς κατεσκεύασε
Σολόμων ό βασιλεύς, ούκ είασε δε ουδέ τάς χρυσάς φαρέτρας, άς
άνέθηκε Δαυίδης τώ θεώ λαβών παρά τού τής Σωφηνής βασιλέως,

και τούτο ποιήσας ανέστρεψεν εις τά οικεία μέμνητα δε ταύτης
τής στρατείας και ό Αλικαρνασεύς Ηρόδοτος περί μόνον το τού
βασιλέως πλανηθείς όνομα, και ότι άλλος τε πολλούς επήλθεν
έθνεσι και την Παλαιστίνην Συρίαν εδουλώσατο λαβών άμαχητί

§ 254 = 2 Paral. XII 3; S 258 = 3 Reg. ΧΙV 26, 2 Paral. XII 9, § 260
Herodotus II 102.

ROMSPELatZonaras II p. 155 sq.
1 Λίβυας) λιβίασ RO 2 καταλαμβάνει τε) καταλαμβάνεται MSPE

3 - όχυροτάτασMS βωβοάμου Μ πόλεις om. M 5 *τού δε τού MSP
αυτούς, αυτή Ε. Τσώκου σουσάκου MSP sisoch Lat 6 στρατιάν ROM

militiam Lat * ικετευόντων ικέτευον τού RO αλλ’ om. SP 7 ταχθήνα)
αχθήνα Μ δε γάρ coni. enim Lat *Σαμαίας) σαμαίασSP έαμαίασ Μ
9 *κατέλειπον Μ 10 ανέπεσον) ένέπεσον Μ ανέπεσαν 8 ανέσπασαν P
11 κα
ι

όρμησαν M 1
3

δ
ε Ε "ούτωσMSP 1
5

πρότερον R10 1
6 Ίσω

κος σούσακοσ (ού ex ώ
.

corr. Ρ
)

MSP ό σούσακοσE sisoch Lat 20 *ύπο
λειπών M 2
1

*θυρεους) θυρανούσΜ θυρεούσ e
x θεούσ corr. S lamoeas Lat

2
2

oύδει ούτε RO 23 δανείδησΜ σωφήνης codd. 24 ταύτα Ε

2
5

*στρατιάσ RO στρατιασΜ άλικαρνασεύσ codd. Ε

10
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τους ανθρώπους τους εν αυτή φανερόν δ’ έστίν, ότι το ήμέτερον 261
έθνος βούλεται δηλούν κεχειρωμένον υπό τού Αιγυπτίου επάγει
γάρ, ότι στήλας κατέλιπεν έντή τών άμαχητί παραδόντων εαυτούς
αιδοία γυναικών εγγράψας Ροβόαμος δ’ αυτώ παρέδωκεν δήμέ
τερος βασιλεύς άμαχητί τήν πόλιν, φησί δε και Αιθίοπας παρ' 262
Αιγυπτίων μεμαθηκόνα τήν τών αιδοίων περιτομήνι Φοίνικες γάρ
και Σύροι οι έντή Παλαιστίνη όμολογούσε παρ’ Αιγυπτίων μεμα
θηκένα" δήλον ούν έστιν, ότι μηδένες άλλοι περιτέμνονται των
εν τη Παλαιστίνη Σύρων ή μόνοι ήμες, αλλά περί μεν τούτων
έκαστοι λεγέτωσαν ότι αν αυτούς δοκή.
4. Αναχωρήσαντος δε Τσώκου Ροβόαμος ο βασιλεύς άντ μεν 263

τών χρυσέων θυρεών και των άσπίδων χάλκεα ποιήσας τον αυτόν
άριθμόν παρέδωκε τους τών βασιλείων φύλαξιν άντι δε τού μετά
στρατηγίας επιφανούς και τής εν τοις πράγμασι λαμπρότητος διά
γειν έβασίλευσεν έν ήσυχία πολλή και δέει πάντα τόν χρόνον έχθρός
ών Ιεροβοάμω. ετελεύτησε δε βιώσας έτη πεντήκοντα και επτά 264
βασιλεύσας δ’ αυτών έπτακαίδεκα, τόν τρόπον άλαζών άνήρ και
άνόητος και διά τό μή προσέχειν τους πατρώος φίλος τήν άρχήν
άπολέσας ετάφη δ’ έν Ιεροσολύμους ένταϊς θήκας τών βασιλέων,
διεδέξατο δ’ αυτού τήν βασιλείαν ό υιός Αβίας όγδοον ήδη και
δέκατον έτος Iεροβοάμου των δέκα φυλών βασιλεύοντος και ταύτα 265
μεν τοιούτον έσχετό τέλος, τά δε περί Ιεροβόαμον άκόλουθα τού
των έχομεν πώς κατέστρεψε τον βίον διεξελθείν ούτος γάρ ου
διέλιπεν ουδ' ήρέμησεν εις τόν θεόν έξυβρίζων, άλλά καθ' εκάστην
επί τών υψηλών δρών βωμούς άνιστάς και ιερείς έκτού πλήθους
άποδεικνύς διετέλει.

§ 261 sq. = Herodotus II 102 sq.; § 263 = 3 Reg. ΧΙV 27, 2 Paral.ΧΠ 10.

ROMSPELatZonaras II p. 156. ExcPetresc. Iosephus cont. Apion. I 22.
1 δέΟ έστιν om. MSP ότι om.Ο ότι, ό ί. ras. 2 litt.S ήμέτερον,

ήμερον. Ο 2 επάγει λέγει MSPLat 3 στείλασRO κατέλειπεν, ει ex ι
corr. MI εαυτούς αυτούσMS αυτούσP 6 γάρl om. RO αμtem Lat δε
Herodotus 7 Σύριοι cont, Apion. 8 ότι om. M μηδένες) μηδέντεσ RO
μηδέ τινεσ P περιτέμνονται σίγομηcidebantur Lat τή om. ΜSP
9 παλαιστίνη σύρων, π corr. ex ν. uid, ησ ex ων corr. R 11 Ίσώκου σου
σάκου MSPE sisoo Lat 12 θυρεών) om. M anoeis Lat 13 βασιλέων ΟΜ
14 στρατηγείασE 16 *ών on. RO 17 δε Ε κ

α
ι

επτακαίδεκα) έπτα
και δέκατον RO 1

9

απωλέσασ P* 2
1 * ιεροβοάμω RO 22 τό om. ΟMSP

2
3

ούτος incip. Εχο 24 “διέλειπεν RMExc ουδε MSP ουδ' ήρέ
μησεν οm. Εχο καθ' εκάστην καθ' ημέραν MSPExc Cotidie Lat 25 ύψι
λών Μ. δρών om. MExc βωμόσR
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λιπών χωνευτούς θεούς κατασκευάσας εκείνους τιμάς, ούτω σε
πάλιν καθαιρήσω και πάν έξολέσω σου το γένος και κυση και όρ
νισι βοράν ποιήσω γενέσθαι. βασιλεύς γάρ εξεγείρεθ' υπ' εμού
τού λαού παντός, δς ουδένα υπολείψει τού Ιεροβοάμου γένους,

μεθέξει δέ τής τιμωρίας και το πλήθος εκπεσόν τής άγαθής γής

και διασπαρεν εις τους πέραν Ευφράτου τόπους, ότι τους τού βασι
λέως άσεβήμασι κατηκολούθησε και τους υπ' αυτού γενομένους
προσκυνεί θεούς την έμήν θυσίαν εγκαταλιπόν, σύ δέ, ώ γύναι,
ταύτα άπαγγέλλουσα σπεύδε πρός τόν άνδρα, τον δε υιόν καταλήψη
τεθνήκότα, σού γάρ εισούσης εις την πόλιν άπολείψει το ζήν
αυτόν. ταφήσεται δε κλαυθεις υπό τού πλήθους παντός κοινώ
τιμηθείς πένθει και γάρ μόνος τών έκ τού Ιεροβοάμου γένους
άγαθός ούτος ήν ταύτ’ αυτού προφητεύσαντος εκπηδήσασα ή
γυνή τεταραγμένη και τώ τού προειρημένου παιδός θανάτω περι
αλγής, θρηνούσα διά τής δδού και την μέλλουσαν τού τέκνου κο
πτομένη τελευτήν άθλια του πάθους ήπείγετο κακους άμηχάνους
και σπουδή μεν άτυχει χρωμένη διά τόν υιόν αυτής, έμελλε γάρ
αυτόν έπειχθείσα θάττον όψεσθαι νεκρόν, άναγκαία δε διά τόν
άνδρα και παραγενομένη τον μεν εκπεπvευκότα καθώς είπεν ό
προφήτης εύρε, τώ, δε βασίλει πάντα απήγγειλεν.
2. Τεροβόαμος δ’ ουδενός τούτων φροντίσας πολλήν άθροί

σας στρατιάν έπι τόν Ροβοάμου παιδα τών δύο φυλών τήν βασι

§ 270 = 3 Reg. ΧΙV 9, § 274 – 2 Paral. ΧΠ 2.
ROMSPELatZonaras II p. 155. ΕχcPetresc. Suidas s. Αχίας.
1 κατεσκεύασασROSuία εκείνους και τούτους Suid τιμάς] Suid τιμή

σασROέτίμασΜΕχο έτίμησας SPE ούτω) ούτωσM, om. ESuid 2 έξολέσω
εξολοθρεύσω MSPExcSuidZon έξολευθρεύσω E. coterminabo Lat όρνησι R.

3 γενέσθαι ποιήσω tr. ΕχcSuid βασιλεύς-4 γένους on Suid εξεγεί
ρεθ" εξεγείρεται τισ (τήσM) MSPLatExc 4 τού om. Μ' ουδεν απολείψει
MSPEχο 5 μεθέξει! Ε φανίicipabitur Lat μεθέξειν codd. Εχο έκπεσών

ΕΕχο τής αγαθής γής λαο copiosa terra Lat i. e, τήσδε τής αγαθής γής
6 ότι διότι Suid τού βασιλέως) σους Suid 7 κατηκολούθησεν Εχο
και τούς –9 άνδρα on Suid 8 θυσίαν ουσίαν Ο έγκαταλιπών Ο κατα

λιπών R έγκαταλειπόν M 9 απαγγέλλουσα παραγγέλλουσα ΜΕχο απαγ
γελούσα coni. * υιόν σόν υιόν Suid *καταλείψει R 10 τεθνήκότα fin.
Suid εισηούσησ Μ 11 κλαυθείς] S*Εχο κλαυσθείσ ROMSP 13 * ταύτα
MSPExc εαυτού, ούν M, om. Εχο 16 πάθους) τάχουσ SP *ήπείγετο)

επείγετο R έπήγετο Ο 17 ατυχεί] έντυχείR ατυχήM μεν ατυχεί tr
.

Bekker
αυτής om. ΜSPExc έμελλεν Exc 18 επιχθείσα Μ 1
9 καθώς– 2
0

προφήτης om. ΕχcE 2
0

*εύρεν Έχο 2
1 i. marg. WILat δ
εΜΕ *ούδες

νός ουδέν MExc φροντίσας fin. Εχc αθροίσας) αριθμήσασ ΜS 2
2 τών

τον S4
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275

276

277

278

λείαν τού πατρός διαδεξάμενον Aβίαν έξεστράτευσε πολεμήσων"
κατεφρώνει γάρ αυτού διά τήν ήλικίαν. δ δε άκούσας την έφοδον
την Ιεροβοάμου προς αυτήνου κατεπλάγη, γενόμενος δ’ επάνω και
τής νεότητος τώ, φρονήματα και της ελπίδος τού πολεμίου στρατιάν
επιλέξας εκ τών δύο φυλών απήντησε τώ Ιεροβοάμω εις τόπον
τινά καλούμενον όρος Σαμαρών και στρατοπεδευσάμενος εγγύς
αυτού τά πρός τήν μάχηνεύτρέπιζεν, ήν δ’ ή δύναμις αυτού μυ
ριάδες τεσσαράκοντα, ή δε τού Ιεροβοάμου στρατιά διπλασίων εκεί
νης, ώς δετά στρατεύματα προς τα έργα και τους κινδύνους άντι
παρετάσσετο και συμβαλείν έμελλε, στάς έφ' υψηλού τινος Αβίας
τόπου και τή χειρί κατασείσας το πλήθος και τόν Ιεροβόαμον άκού
σαι πρώτον αυτού μεθ’ ήσυχίας ήξίωσε, γενομένης δε σιωπής
ήρξατο λέγειν" ,ότι μεν τήν ήγεμονίαν ό θεός Δαυίδη και τους έκ
γόνος αυτού κατένευσεν εις άπαντα χρόνον, ουδ' υμείς άγνοείτε,

θαυμάζω δέ, πώς άπoστάντες τούμού πατρός τώ δούλω Iεροβοάμω
προσέθεσθε και μετ’ εκείνου πάρεστε νύν επί τούς υπό τού θεού
βασιλεύειν κεκριμένους πολεμήσοντες και την άρχήν άφαιρησόμενοι
τήν υπάρχουσαν τήν μέν γάρ πλείω μέχρι νύν Γεροβόαμος άδικως
έχει άλλ’ ούκ ομαι και ταύτης αυτόν άπολαύσειν έπι πλείονα
χρόνον, άλλά δούς και τού παρεληλυθότος δίκην τω θεώ παύσεται

τής παρανομίας και των ύβρεων, άς ού διαλέλοιπεν εις αυτόν ύβρί
ζων και ταύτά ποιείν μάς άναπεπεικώς, οι μηδέν άδικηθέντες
υπό τού πατρός, άλλ’ ότι μή πρός ήδονήν εκκλησιάζων ώμίλησεν
άνθρώπων πονηρών συμβουλία πεισθείς, εγκατελίπετε τώ δοκεϊν
υπ’ όργής εκείνον, ταϊς δ' άληθείας αυτούς άπό τού θεού και
τών εκείνου νόμων άπεσπάσατε, καίτοι συνεγνωκένα καλώς είχεν

υμάς ού λόγων μόνον δυσκόλων άνδρι νέω και δημαγωγίας άπείρω,

§ 274 = 2 Paral. ΧΠ 3.

ROMSPELatZonaras II p. 156.
1 άβιάν Ε εξεστράτευσε έστράτευσε ROE 2 δ’MSPE 3 τήν) τού Ο
αυτήν αυτόν ROSP *ού om. Lat 4 πολεμίου Delandi Lat 5 έπι

λέξας έπλεξάμενοσ Ρ 6 *όρος Σαμαρών) δροσ σαμάρων SP mons amoro
rum Lat 7 ηύτρέπιζεν MSP μυριάδες τεσσαράκοντα αμαdraginία milia
Lat 8 στρατεία S 9 αντιπαρετάσσετο cod. Vat apud Hudson αντεπαρε
τάσσετο OMSP αντεπαρατάσσετο R αντεπράττετο Ε 10 * τόπου αβίασ
(αβιάσSP) tr

.

MSP 1
3 *ήγεμονείαν Μ *δαυείδη Μ έγγόνοισOE

1
9 ουκ ουχ RO και om. ΜSP αυτόν s. m. 1 R απολαύσαι RO

έπι om. Ο 22 ταύτά ταύτα ROMS talia Lat 23 τού) τούμού MSPLat

2
4

συμβουλιαν Β’ συμβουλεία Μ εγκατελείπετεRM τώ] μεν τώ MSPLat

2
5 αυτούς αυτουσ ROP" αυταΐσ Μ από ύπό Μ και υπό O 26 έπεσπά
σατε M 27 μόνων OMSP δημαγωγίασS δημαγωγίαισ Ρ

"

10

15
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άλλ’ εΐ και πρός τι δυσχερές ή νεότης αυτόν και ή άμαθία τών
πραττομένων έξήγεν έργον, διά τε Σολόμωνα τον πατέρα και τάς
ευεργεσίας τάς εκείνου παραίτησιν γάρ είναι δεί τής τών έγγόνων
άμαρτίας τάς τών πατέρων ευποιίας, ύμείς δ’ ουδέν τούτων ελο
γίσασθε ούτε τότ’ ούτε νύν, άλλ’ ήκε στρατός έφ’ ήμάς τοσούτος,
τίνι και πεπιστευκώς περί της νίκης ήτας χρυσας δαμάλεσε και
τους επί τών δρών βωμούς, ά δείγματα τής άσεβείας έστιν υμών
άλλ' ουχί τής θρησκείας ή το πλήθος υμάς ευέλπιδας άπεργά
ζεται τήν ήμετέραν στρατιάν υπερβάλλον; άλλ’ ουδ' ήτις ισχύς
μυριάδων στρατού μετ’ άδικημάτων πολεμούντος εν γάρ μόνω τώ
δικαίω και πρός τό θείον ευσεβεί τήν βεβαιοτάτην ελπίδα τού
κρατεΐν τών εναντίων άποκείσθαι συμβέβηκεν, ήτις έστι παρ' ημίν
τετηρηκόσιν άπ’ άρχής τά νόμιμα και τον ίδιον θεόν σεβομένους,
όνού χείρες έποίησαν έξύλης φθαρτής ουδ' επίνοια πονηρού βασι
λέως έπι τή τών όχλων απάτη κατεσκεύασεν, άλλ’ ός έργον έστιν
αυτού και άρχή και τέλος τών άπάντων, συμβουλεύω το γαρούν
υμίν έτι και νύν μεταγνώναι και λαβόντας άμείνω λογισμόν παύ
σασθαι τού πολεμεν και τά πάτρια και το προαγαγόν υμάς έπι
τοσούτον μέγεθος ευδαιμονίας γνωρίσα."
3. Ταύτα μεν Αβίας διελέχθη πρός τό πλήθος έτι δε αυτού

λέγοντος λάθρα τινάς τών στρατιωτών Ιεροβόαμος έπεμψε περι
κυκλωσομένους τόν Αβίαν έκ τινων ού φανερών τού στρατοπέδου
μερών, μέσου δ’ αυτού περιληφθέντος τών πολεμίων ή μεν στρα
τιά κατέδεισε και τας ψυχαίς άνέπεσεν, δ. δ' Αβίας παρέθάρρυνε
και τάς ελπίδας έχειν έντώ θεώ παρεκάλει" τούτον γάρ ού κεκυ
κλώσθαι πρός τών πολεμίων, οι δε δμού πάντες επικαλεσάμενοι
τήν παρά τού θεού συμμαχίαν τών ιερέων τή σάλπιγγι σημανάν

§ 278 = 2 Paral. ΧΠ 7.
ROMSPELat
2 σολομώνα iterat Ο 3 τάς om. Μ παραίτησιν παράστασιν RO

έγγόνων, επομένων RO έκγόνων MSP 5 τότε ROSP ήκε ROLat ήκετε
ΜS ήκετε. Ρήκει coni. 6 ή codd. Ε αn Lat κα) ή Ε 8 ουχί ού Β.
9 στρατιάν, η i. Pas. P στρατείαν 8 δ’ ήτις δή τισ RO δή τσούν Μ

δ’ ήτίσουν SP 10 μετά MSP 11 πρός] om. Μ τώ, πρόσSP 15 δς)
ώσM 16 αυτού ROMP απάτων R 17 επαύσασθε RO 19 τοσούτο

ΜS 20 αβάσRO δελέχθη, ε (ante λ) ex η uid. corr. Ο δ’ MSP
21 *Περοβόαμος) ό ιεροβόαμοσ(ιροβόαμοσP) MSP περικυκλωσαμένουσP
23 *στρατεία SP1 24 ανέπεισεν Μ" καβιάσRO αβιάσSP 25 τώ

om. Ε τούτον–26 πολεμίων om. ELat τούτο R0 ού κεκυκλώσθαι) ού
κεκυλώσθαι Μ ού κεκωλύσθαι i. marg. m. 1 κεκυκλώσθαι S ού κεκώλυτα Β
ούκέκώλυτο. Ο 27 σημανέντων Βι
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287

288

των άλαλάξαντες έχώρησαν επί τούς πολεμίους και των μεν έθραυσε
ν ν ν ν D ν D -- Σ) C ν ν - 2
τά φρονήματα και τάς άκμάς αυτών έξέλυσεν ό θεός, τήν δε Αβία
στρατιάν υπερτέραν εποίησεν όσος γάρ ουδέποτ’ έμνημονεύθη φό

Ω - - 2-- 2 - - Συ ν -

νος έν πολέμω γεγονέναι ούθ" Ελλήνων ούτε βαρβάρων, τοσούτους
άποκτείναντες τής Ιεροβοάμου δυνάμεως θαυμαστήν και διαβόητον
νίκην παρά τού θεού λαβείν ήξώθησαν πεντήκοντα γάρ μυριάδας
τών εχθρών κατέβαλον και τας πόλεις αυτών διήρπασαν τάς όχυ
ρωτάτας έλόντες κατά κράτος, τήν τε Βηθήλην και την τοπαρχίαν
αυτής και την Τσανάν και την τοπαρχίαν αυτής, και Ιεροβόαμος
μεν ουκέτι μετά ταύτην την ήτταν ίσχυσεν έφ’ όσον Aβίας περιήν
χρόνον, τελευτά δ’ ούτος όλίγοντή νίκη χρόνον επιζήσας έτη βασι
λεύσας τρία, και θάπτεται μεν εν Ιεροσολύμους έντας προγονικας
ν D ν ν κ. - ν ν ν »- η αν
θήκας, άπολείπει δε υιούς μεν δύο και είκοσι θυγατέρας δε εξ
και δέκα, πάντας τούτους έκ γυναικών δεκατεσσάρων έτεκνώσατο.
διεδέξατο δ’ αυτού την βασιλείαν ό υιός αυτού 'Ασανος και ή μή
τηρ τού νεανίσκου Μαχαία τoύνομα, τούτου κρατούντος ειρήνης
απέλαυεν ή χώρα των Ισραηλιτών επί έτη δέκα.
4. Και τά μέν περί Αβίαν τον Pοβοάμου τού Σολόμωνος

ούτως παρελήφαμεν. ετελεύτησε δε και Ιεροβόαμος ότών δέκα
-ν ν Ση Ση ν ν Ση Σ Σ) ν C

φυλών βασιλεύς άρξας έτη δύο και είκοσι διαδέχεται δ' αύτόν ό
παΐς Νάβαδος δευτέρου έτους ήδη τής βασιλείας Ασάνου διεληλυ
θότος ήρξε δε ό τού Ιεροβοάμου πας έτη δύο τώ πατρί τήν
άσέβειαν και την πονηρίαν εμφερής ών, έν δε τούτους τους δυσεν
έτεσι στρατευσάμενος έπι Γαβαθώνα πόλιν Παλαιστίνων ούσαν- 2) η ν - -ο ν Σ) Ω - C ν
πολιορκία λαβείν αύτήν προσέμενεν έπιβουλευθείς δ' εκεί υπό

§ 283= 2 Paral.XII 15; § 286 cf.2 Paral. XV 16; § 287= 3 Reg. XV 25.

ROMSPELatZonaras II p. 156.
2 αβιά ROP 3 στρατείαν SP1 ουδέποτε MSP 5 αποκτείναντοσΜ
* περιβόητον Zon 7 πόλεισ, ει ex α corr. P 8 Βηθήλην βιθήνην (ι

ex η corr. Β) RO τήν (ante τοπαρχίαν) om. O 9 και την– αυτής on. RO
Lat *Περοβόαμοσ' ό ιεροβόαμοσRO 10 * μετά ταύτην μετ' αυτήν OM
καβιάσO αβιάσRP 13 θυγατέρασ, ασi. Tas.S έξκαίδεκα RM έκκαίδεκα
(εκ ex έξι corr. S) SO 14 τούτους δε τούτουσ MSP δεκατεσσάρων, κα 8.
m.2 Ρ 15 δεE αυτού om. ΜSPELat *Ασανος άσσανοσΜασσάν SP
αsaph Lat 16 Μαχαία μαάχα Emaach Lat * ειρήνης u.17 post Ισραηλιτών
ponitM 17 απέλαυεν απέλαβεν Β απέλαυσεν ΜS απήλαυσεν (ή i ras.P) ΡΕ
18 αβάν ROSP 19 ούτω P - ετελεύτησεν ΜS 21 * Νάβαδος δ

ex corr. Μ νάδαβοσ 8 madab Lat δευτέρου έτους δεύτερον έτοσ MSP
Ασάνου) αsaph Lat 23 i. marg. VII Lat * δε δή ROSP 24 Γαβαθώνα)
γαβάθωνα E γαβαθώ MSP Tabathon Lat Παλαιστίνων) παλαιστηνών MP
τών παλαιστηνών Ε 25 ή MSP
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φίλου τινός Βασάνου όνομα Σειδού δε παιδός άποθνήσκει, δς μετά
την τελευτήν αυτού την βασιλείαν παραλαβών άπαντό Τεροβοάμου
γένος διέφθειρε και συνέβη κατά τήν τού θεού προφητείαν τούς
μεν έντή πόλει των Ιεροβοάμου συγγενών αποθανόντας υπό κυ
νών σπαραχθήναι και δαπανηθήναι, τούς δ’ έν τοις άγρους υπ’
όρνίθων. δ μεν ούν Ιεροβοάμου οίκος τής άσεβείας αυτού και των
άνομημάτων άξίαν υπέσχε δίκην
ΧΠ. 1. Ο δε των Ιεροσολύμων βασιλεύς Ασανος ήν τόν τρό

πον άριστος και πρός τό θείον άφορών και μηδέν μήτε πράττων
μήτ’ έννοούμενος, διμή πρός τήν ευσέβειαν είχε και τήν τών νο
μίμων φυλακήν τήν άναφοράν κατώρθωσε δε την αυτού βασιλείαν
έκκόψας ε

ί,

τ
ι

πονηρόν ή
ν
έν αυτή και καθαρεύσας άπάσης κηλίδος,

στρατού δ
’

είχεν επιλέκτων ανδρών ώπλισμένων θυρεόν και σιρο
μάστην έκ μεν τής Ιούδα φυλής μυριάδας τριάκοντα, έκ δε τής
Βενιαμίτιδος άσπίδας φορούντων και τοξοτών μυριάδας πέντε και
είκοσι, ήδη δε αυτού δέκα έτη βασιλεύοντος στρατεύει μεγάλη δυ

ν - » Ο 2 ν. C -- D ν ν D ν

νάμει Ζαραίος έπ' αύτόν ό τής Αιθιοπίας βασιλεύς ένενήκοντα
μεν πεζών μυριάσιν ιππέων δε δέκα τριακοσίοις δ

’ άρμασι, και

- - ν - η Σ α", - D ν - Σ
)
- ν

μέχρι πόλεως Μαρήσας, έστι δ
'

αύτη τής Ιούδα φυλής, έλάσαντος
αυτού μετά της οικείας δυνάμεως απήντησεν Ασανος, και άντι
παρατάξας αυτώ την στρατιάν έν τινι φάραγγι Σαβαθά λεγομένη
-ν ν -ο Σ" Ο -- ν - Σ ν --

τής πόλεως ούκ άπωθεν, ώς κατείδε τό τών Αιθιόπων πλήθος
άναβοήσας νίκην ήτει παρά τού θεού και τάς πολλάς έλεϊν μυριά
δας τών πολεμίων ουδε γάρ άλλω τινι θαρσήσας έλεγεν ή τή παρ’

Υ - ν ν 2 - - D ν

αύτού βοηθεία δυναμένη και τούς όλίγους άπεργάσασθαι κρείττους

§ 288 = 3 Reg. XV 28 § 290 = 2 Paral. ΧΙV 1
.

ROMSPELatZonaras II p. 156, 158.

1 *φίλου) φιλίππου Β' Βασάνου– παιδός) η οnline badsan ehili filio Lat
Βασάνου) βασσάμου B

ι

βοασάμου MSP βοοσάμου, μ ex ν corr. Ε Βασί
νης in argumentis όνομα τούνομα. Ο Σειδού) ειδου Μείλου Sίλου (λ

i. ras. Ρ) PELat μαχείλου ed. pr. 4 αποθανόντας αποθνήσκοντασ ΜSP

7 υπέσχεν αξίαν tr. M 8 i. marg. VIII Lat *Ασανος) αsaph Lat

1
0 μήτ’ μήτε SP 1
1

κατόρθωσε ΜΕ αυτού codd. Ε 12 άπάσης από πάσησ
MSP 13 επιλεκτών M θυραίον M σειρομάστην MSP 14 μυριάδασ,
ασ ex εσ corr. Ο 1

6 είκοσιν SPο δ
’ Ε i. marg, η Ο 1
7 *Ζαραίος)

zareas Lat εννενήκοντα M 18 δέκα decen milia Lat 1
9

δ
ε ROSP

Μαρήσας μαρίσσησ, ίσσησ i ras. m. 2 Ρ μάρισασ E marisan Lat Mαρίσης
postulat graecitas 20 ύπήντησεν Ε

.

*ασάνοσ R asaph Lat 2
1 Σαβαθά,

σαφαθα MLat σαφθα S σαφθά P λεγομένω RO 22 άποθεν ROMP3
*ώσ. κατείδε, ώσ. κατείi. Pas. circa 6 litt, angustius scriptum S ώσ είδε M

2
3

έλεϊν) έχειν Μ 24 θαρρήσασSP
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294

295

296

297

τών πλειόνων και τους άσθενείς των υπερεχόντων άπαντήσαι πρός
μάχην τώ Ζαραίω.
2. Ταύτα λέγοντος Ασάνου νίκην εσήμαινεν ό θεός, και συμ

βαλών μετά χαράς τών προδεδηλωμένων υπό τού θεού πολλούς
άποκτείνει τών Αιθιόπων και τραπέντας εις φυγήν έδιωξεν άχρι
τής Γεραρίτιδος χώρας, άφέμενοι δε τής άναιρέσεως επί τήν διαρ
παγήν τών πόλεων, ήλω γάρ ή Γεράρων, έχώρησαν και της παρ
εμβολής αυτών, ώς πολύν μεν έκφορήσαι χρυσόν πολύν δε άργυρον
λείαν τε άπαγαγεΐν καμήλους τε και υποζύγια και βοσκημάτων
άγέλας Ασανος μένουν και ή παρ’ αυτώ στρατιά τοιαύτην παρά
τού θεού νίκην λαβόντες και ωφέλειαν άνέστρεφονες Ιεροσόλυμα,
παραγενομένοις δε αυτούς απήντησε κατά την οδόν προφήτης Αζα
ρίας όνομα, ούτος επισχεν κελεύσας τής όδοιπορίας ήρξατο λέγειν
προς αυτούς, ότι ταύτης είεν τής νίκης παρά τού θεού τετυχη
κότες, ότι δικαίους και όσους εαυτούς παρέσχον και πάντα κατά
βούλησιν θεού πεποιηκότας, επιμένουσι μένουν έφασκενάει κρα
τεΐν αυτούς τών εχθρών και το ζήν μετ’ ευδαιμονίας παρέξειντόν
θεόν, άπολιπούσι δε τήν θρησκείαν άπαντα τούτων εναντία συμ
βήσεσθαι και γενήσεσθαι χρόνον εκείνον, ενώ μηδείς άληθής εύρε
θήσεται προφήτης εν τώ υμετέρω όχλω ούδε ιερεύς τά δίκαια
χρηματίζων, άλλά και αι πόλεις άνάστατοι γενήσονται και το
έθνος κατά πάσης σπαρήσεται γής έπηλυν βίον και άλήτην βιω
σόμενον. καιρόν δ’ αυτούς έχουσι συνεβούλευεν άγαθους γίνεσθαι

§ 293 – 2 Paral. ΧΙV 11.
ROMSPELatZonaras II p. 158.
3 ασσάνου Μ αναφh Lat 5 αποκτένει Ε 6 έπι τήν –8 αυτών) αα

direptionem ciutatis gerarenae φuan oaeperant eorumque Castrorum protimus
ασcesseruni Lat, graeca corrupta sunt διαρπαγήν) άρπαγήν M 7 ετών

πόλεων τών πολεμίων ΜΙ τής πόλεως Bekker γεραρώνMSP έχώρησαν

ήλω γάρ ή γεραρών tr
.
P “κα) και κατά 8Ρ 8 *πολύν δ
ε άργυρον om. Μ

9 * λίαν R. απαγαγεΐν πολλήν απαγαγεΐν SP απαγαγεΐν πολλήν Ε

(praedanque) deueherent μαίde mirabilen Lat τ
ε

om. ΜSPE 1
0 *ασάνοσR

αsaph Lat παρ') συν MSP 1
1

ωφέλιαν Β 1
2 δ
’ Ε
.

* απήντησε ύπαντή
σας Zon 14 τού om. Ε *τετυχηκότες) τετευχότεσ MSP 1

5 * εαυτούς
αυτουσ SAP2 αυτούσMSP1 κ

α
ι

κατά κατά την SP 16 *θεού τού θεού MSP

* επιμένουσι) ημos in eius mandatis permanentes Lat, uid.aliquid excldisse
κρατεΐνι τ
ό

κρατεΐν Ε 1
7

αυτούς) om. Μ αυτούσE *μετά Μ 1
8 *απο

λείπουσα Μ ε θρησκείαν 8 άπαντα άπαντα τ
α ROSE *συμβίσεσθαι u
t

uid. R. 1
9 αληθεισ Ο 2
0 τά δίκαια) τώ δικαίω Ε 21 αι om. Ο

2
2 σπαρήσεται διασπαρήσεσθαι Ε έπιλυν O 2
3 * συνεβούλευσεν. Ο

γενέσθαι Ε

10
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και μή φθονήσαι τής ευμενείας αυτούς τού θεού. ταύτ’ άκούσας
δ βασιλεύς και ο λαός έχάρησαν και πολλήν πρόνοιαν εποιούντο

κοινή τε πάντες και κατ' ιδίαν τού δικαίου" διέπεμψε δ' δ βασι
λεύς και τούς έν τή χώρα των νομίμων επιμελησομένους,

3. Και τά μεν Ασάνου τού βασιλέως τών δύο φυλών έντού
τοις υπήρχεν. επάνεμι δ’ έπι το πλήθος των Ισραηλιτών και
τον βασιλέα αυτών Βασάνην τον αποκτείναντα τον Ιεροβοάμου υιόν

Νάβαδον και κατασχόντα τήν άρχήν, ούτος γάρ έν Θαρσάλη πόλει
διατρίβων και ταύτην οικητήριον πεποιηκώς είκοσι μέν έβασίλευσεν
έτη και τέσσαρα, πονηρός δε και άσεβής υπέρ Ιεροβόαμον και τον
υιόν αυτού γενόμενος πολλά και το πλήθος κακά διέθηκε και τον
θεόν έξύβρισεν δς αυτώ πέμψας Ίηούν τον προφήτην προείπε
διαφθερεϊν αυτού πάντό γένος και τους αυτούς οίς και τον Ιερο
βοάμου κακούς περιέβαλεν οίκον έξολέσει, ότι βασιλεύς υπ' αυτού
γενόμενος ουκ ήμείψατο την ευεργεσίαν τώ δικαίως προστήναι τού
πλήθους και ευσεβώς, άπερ αυτούς πρώτον τους ούσι τοιούτοις

άγαθά έπειτα τώ θεώ φίλα, τον δε κάκιστον Iεροβόαμον έμμή
σατο και της ψυχής άπολoμένης τής εκείνου ζώσαν αυτού τήν πο
νηρίαν ένεδείξατο" πειραν ούν έξεινεϊκότως τής όμοιας συμφοράς
αυτόν έλεγεν όμοιον αυτώ γενόμενον. Βασάνης δε προακηκοώς τα
μέλλοντα αυτώ συμβήσεσθαι κακά μεθ’ όλης της γενεάς επί τους
τετολμημένος ού πρός τό λοιπόν ήσύχασεν, να μή μάλλον πονη
ρός δόξας άποθάνη και περί των παρωχημένων έκτοτε γούν μετα
νοήσας συγγνώμης τύχη, άλλ’ ώσπερ οι προκειμένων αυτούς άθλων

§ 297 = 2 Paral. XV 8; $ 298 = 3 Reg. XW 33.

ROMSPELatZonaras II p. 156 sq.
1 αυτουσ codd. 3 και om. Ο “δικαίου θείου MS 5 τά] ταύτα Μ
Ασάνου αεαρή Lat 6 δε MSP το πλήθος– 7 Βασάνην τον τού

πλήθους των ισραηλιτών βασιλέα βασάνην MSPLat 7 Βασάνην) βοοσάμησ
(nomin) Ε baasan Lat ιεροβοάμην E 8 * Νάβαδον) νάβοδον M madab Lat
και om. Ο Θαρσάλη) η exει corr. R θαρσήλη E tersalin Lat 9 πεποιη

κώς πεποιημένοσMSP 12 Ιηούν] Schotanusίησούν ΕΟιούν MSPγιμού (genet)
Εφημη Lat 13 διαφθερεϊν SZon διαφθείρειν ROME διαφθαρείν Ρ(;) αυτού,
αυτώ SPE *τό om. OM 14 έξολέσειν) εξελάσειν Μ 15 ουκ ήμείψατο

την ευεργεσίαν ουχ ήψατο τήσ ευεργεσίασRO τώ] τού ROSP τού πλή
θουσ ex τό πλήθοσ corr.R 17 έπειτα τώ] επιτάττων Mέπιτάττωντώ ΒΟ
18 απoλλυμένησS ζώσαν αυτού om.Μ πονηρίαν ανεδέξατο εισπεί

ραν ούν ήξενεκότωσΜ 19 εΐκότοσ Ο 20 βασσάνησMP βοοσάμησE
baasan Lat προσακηκοώσM 22' ού om. SP ήσύχασεν) δέον ήσυχάσαι SP
23 παρωχημένων παρωχημένων έτι μάλλον SP έκτοτε έκ τού τότε MS"P

εκ τούτου τεS μετανοήσας μετανοήσαι όπωσSP 24 συγγνώμης συγ
γνωμησ παρά τού θεού MSPLat τύχοι Μ αλλ' om. P
Iosephus II. 16
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303

304

305

306

επάν περί τι σπουδάσωσινού διαλείπουσα περί τούτο ενεργούντες,
ούτω και Βασάνης προειρηκότος αυτώ τού προφήτου τά μέλλοντα
ώς έπ’ άγαθους τους μεγίστους κακούς όλέθρφ γένους και οικίας
άπωλεία χείρων έγένετο, και καθ' εκάστην ήμέραν ώσπερ άθλητής
κακίας τους περί ταύτην πόνους προσετίθει και τελευταίον τήν
στρατιάν παραλαβών πάλιν έπήλθε πόλει τινί τών ούκ άφανών
Αρμαθώνιτούνομα σταδίους άπεχούση Ιεροσολύμων τεσσαράκοντα,

και καταλαβόμενος αυτήν ώχύρου προδιεγνωκώς καταλιπείν έν αυτή
δύναμιν, ν’ εκείθεν ώρμημένοι τήν Ασάνου βασιλείαν κακώσωσι
4. Φοβηθείς δε Ασανος τήν επιχείρησιν τού πολεμίου και

λογισάμενος, ώς πολλά διαθήσει κακά την ύπ’ αυτώ βασιλευομένην
άπασαν ό καταλειφθείς έν Αρμαθώνι στρατός, έπεμψε προς τον
Δαμασκηνών βασιλέα πρέσβεις και χρυσόν και άργυρον παρακαλών
συμμαχίαν και ύπομιμνήσκων, ότι και πατρώα φιλία προς άλλήλους
έστιν αυτούς. δ δε τών χρημάτων το πλήθος άσμένως έδέξατο και
συμμαχίαν εποιήσατο προς αυτόν διαλύσας την πρός τόν Βασάνην
φιλίαν, και πέμψας εις τάς υπ' αυτού βασιλευομένας πόλεις τους
ήγεμόνας της ιδίας δυνάμεως έκέλευσε κακούν αυτάς, οι δε τάς
μεν ενεπίμπρασαν τάς δε διήρπασαν πορευθέντες, τήν τε Ιωάνου
λεγομένην και Δάνα και Αβελάνην και άλλας πολλάς. ταύτ’ άκού
σας δ τών Ισραηλιτών βασιλεύς τού μεν οικοδομείν και όχυρούν
τόν Αραμαθώνα έπαύσατο και μετά σπουδής ώς βοηθήσων τους
οικείοις κακουμένους άνέστρεψεν, δ. δ' Άσανος εκ τής παρεσκευα
σμένης υπ' αυτού προς οικοδομίαν ύλης πόλεις άνήγειρεν εν αυτώ

§ 303 = 3 Reg. XV 16, 2 Paral. XVI 1.
ΒΟΜSPELat

2 ούτωσSP βασσάνησRM θααsan Lat προειρηκότωσR 3 κακουσ,
ακ i ras. angustius S κακούς οn. Lat fort. spurium οικείασ R 5 ταύτην
αυτήν M 6'παραλαβών αναλαβών coni. 7 Αρμαθώνι) άρμαθώνι Βάρμαθώνη
Ο άραμαθωνη Μαραμαθώνι 8 αραμαθών Ράμαραθώνι Ε αναnathon Lat
*σταδίων Μ 8 - όχύρου. Ο “καταλείπειν M 9 είνα MSP όρμημένοι Μ
όρμώμενοι Ε *Ασάνου, αναφh Lat κακώσεE 10 *ασάνοσB αναφh Lat
11 κακά ex κατά corr. M 12 πάσαν MSP καταληφθείσSP Αρμαθώνι)
άρμαθώνη RO αμαθών MSP aramath Lat πρός έπι Ε 14 * συμμαχίαν
συμμαχεϊν coni. 15 χρημάτων) κρημάτων (κ a rubricatore appictum) Β βημά
των Ο 16 βασσάνην Μ βοοσάμου (genet) Ε θααsan Lat 18 έκέλευε Μ"
αυτάς αυτούσRO 19 *διήρπασαν) ήρπασανΜ Ιωάνου, Ιωάννου (ιώς.Ο
ROSP helon Lat Aιώνα Hudson 20 δανά SP άβελλάνην MSP αθellan Lat
και άλλας πολλάς om.Μ ταύτα MSPE 22 τόν, την MSPE *Αραμα
θώνα αναπαίham Lat και μετά μετά δεMSPELat *τουσ ex τούσcorr. S
23 δ. δ' Άσανος άσανοσ δε MSP αsaph Lat παρασκευασμένησOMP

24 προς πρόσ την MSP έν om. OSP
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τώ τόπω δύο καρτεράς, ή μέν Γαβαά έκαλείτο, ή δε Μασταφάς,
και μετά ταύτα καιρόν ουκ έσχεν δ Βασάνης τής έπι τόν"Ασανον
στρατείας έφθάσθη γάρ υπό τού χρεών και θάπτεται μεν έν Θαρσή
πόλει, παραλαμβάνει δ’ αυτού τήν άρχήν πας Ήλανος ούτος άρ
ξας έπ’ έτη δύο τελευτά φονεύσαντος αυτόν έξι επιβουλής Zαμβρίου
τού ιππάρχου τής ήμισείας τάξεως κατευωχηθέντα γάρ αυτόν παρά
τώ οικονόμω αυτού Ωσά τούνομαπείσας έπιδραμείντώνύφ’ αυτόν
ιππέων τινάς άπέκτεινε δι' αυτών μεμονωμένον τών περί αυτόν
όπλιτών και ήγεμόνων ούτοι γάρ άπαντες περί την πολιορκίαν τής
Γαβαθιώνης έγίνοντο της Παλαιστίνων.
5. Φονεύσας δε τόν Ήλανονδίππαρχος Ζαμβρίας αυτός βασι

λεύει και πάσαν τήν Βασάνου γενεάν κατά τήν Ίηούς προφητείαν
διαφθείρει τώ γάρ αυτώ τρόπω συνέβη τον οίκον αυτού πρόρρι
ζoν άπολέσθαι διά τήν άσέβειαν, ώς και τον Ιεροβοάμου διαφθα
ρέντα γεγράφαμεν, ή δε πολιορκούσα τήν Γαβαθώνην στρατιά
πυθομένη τά περί τον βασιλέα και ότι Ζαμβρίας άποκτείνας αυτόν
έχει την βασιλείαν και αυτή τον ηγούμενον αυτής Aμαρύνον άπέ
δειξε βασιλέα, δς άπό τής Γαβαθώνης άναστήσας τον στρατόν εις
Θαρσήν παραγίνεται τό βασίλειον και προσβαλώντή πόλει κατά
κράτος αιρεϊ. Ζαμβρίας δε την πόλιν ιδών ήρημωμένην συνέφύγεν

§ 306 = 2 Paral. XVI 6, 3 Reg. XV 22; $ 307 = 3 Reg. XVI 6.

ROMSPELatZonaras II p. 157.
1 δύο om. Ο Γαβαά) χαβαα Β χαβαά. Ο γαβά MSP ηαθαα Lat

Μασταφάς) μεσταφάσ(ex μεσφάσcorr. Μ) MSP masphas Lat 2 ταύτα) ταύτα
μεν MSP i. marg. VIIΙΙ Lat Bασάνης) βαασάνησM et ex corr.S βασσά
νησR badsan Lat ασάνην, η in o corr, esse uideri potest ΒασάνονΟ αναμή
Lat 3 στρατιάσROMSP υπό τού χρεών) α creone Lat Θαρσή Hudson
αρσή RO άρσάνη MSP thersa Lat 4 πας όπαϊσ Ε ήλάνοσ RO ήλανοσ
SPhelan Lat λανοσE 5 Ζαμβρίου) ζαμαρίου MSPE canarias Lat 6 *τού)
και Μ ήμισίασ ΜΡ 7 Οσά όλσά SPE ύπ’ αυτόν BOE 8 δι

'

αυτών,

δ
ή

αυτόν (ex δ
ι'

αυτών corr. 8)ΜS μεμονωμένων R 9 τής Γαβαθώνης την
γαβαθών S τών γαβαθών MP gabathenae ciutatis Lat 1

0 τής τών RO

1
1 ήλάνον RO ήλανoν SP helan Lat ιππάρχησ Ο Ζαμβρίας) ζαμάριοσSP

ζαμάρισΜ καπιανίας Lat 1
2

βασσάνου Β θααsan Lat βοοσάμου Ε. Αβεσσάρου

in argumentis Ίηούς ιούσMSP minum Lat Ίηού Hudson 1
3

τώ) τ
ο R

πρόριζον R 1
4

ιεροβάμου Μ 1
5 Γαβαθώνην γαβαώνην Μ γαβαθώνα Ε

φαύathon Lat 1
6 Ζαμβρίας ζαμάριοσMSP ζαμάρησE 2αηbrias Lat

1
7 *και αύτη ROM ήγούμενον ηγεμόνα Ε *αμάρινον SP omarin Lat

1
8 Γαβαθώνης] γαβαωθήνησR γαβαωθίνησΟ γαβαώνησM gabathena urbe Lat

1
9 Θαρσήν] θάρσην E Inersa Lat 20 *αίρει Ο Ζαμβρίας) ζαμάριοσ

SP ζάμαρισE γαζάριοσΜ καθίας Lat έρημωμένην RO detentan Lat h
,
e
.

ήρημένην quod coni, Bekker
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312

313

314

315

εις το μυχαίτατον τών βασιλείων και ύποπρήσας αυτό συγκατέκαυ
C ν Λ, Ο Ο ν Σ) Σ) ν C αν 9

σεν έαυτόν βασιλεύσας ήμέρας επτά διέστη δ’ εύθύς ότών Ισραη
λιτών λαός και οι μεν αυτών Θαμαναϊον βασιλεύειν ήθελον, οι δε
τον Αμαρύνον, νικήσαντες δ’ οι τούτον άρχειν άξούντες άπο
κτείνουσι τόν Θαμαναϊον, και παντός βασιλεύει ό Αμαρίνος τού
Σ)/ -- η Σαν -ν D ν 3, C ο

όχλου. τριακοστώ δε έτει τής Ασάνου βασιλείας ήρξεν ό Αμα
ρίνος έτη δώδεκα τούτων τά μέν εξ έν Θάρσω πόλει, τά δε λοιπά
έν Σωμαρεών λεγομένη πόλει ύπό δε Ελλήνων Σαμαρεία καλουμένη.
προσηγόρευσε δ’ αυτήν αυτός Σωμαραίος άπό τού το όρος άπο

Σ) - ο D - ν ν ν Λ Σ

δομένου αυτο εφ ω κατεσκεύασε την πόλιν Σωμάρου. Σ)διέφερε δ
ούδέν τών πρό αυτού βασιλευσάντων ή τω χείρων αυτών είναι
άπαντες γάρ έζήτουν πώς άπoστήσουσιν άπό τού θεού τόν λαόν
-- Ω C D ν ν -- D Σ) ν D ν ς

τους καθ' ήμέραν άσεβήμασι και διά τούτο δι' άλλήλων αυτούς δ
θεός έποίησεν έλθειν και μηδένα τού γένους υπολιπείν. ετελεύ
τησε δε και ούτος έν Σαμαρεία, διαδέχεται δ’ αυτόν όπαις Αχαβος,
6. Mαθεΐν δ' έστιν έκ τούτων, όσην τό θείον επιστροφήν

έχει τών άνθρωπίνων πραγμάτων, και πώς μεν αγαπά τους άγα
θούς, μισεί δε τους πονηρούς και προρρίζους άπόλλυσιν οι μεν
ν -- Ω -- -- ΣΥ Ω 2, Σν ν ν

γάρ τών Ισραηλιτών βασιλείς άλλος έπ' άλλω διά τήν παρανομίαν
ν ν Ώ 3) Σ) α ν -- Σ) Λ,

και τάς άδικίας έν όλίγω χρόνω πολλοί κακώς διαφθαρέντες έγνώ
σθησαν και το γένος αυτών, δ δε τών Ιεροσολύμων και τών δύο

-- ν Ση Σ) Σ ν ν 9 -
φυλών βασιλεύς Ασανος δι' εύσέβειαν και δικαιοσύνην εις μακρόν
και εύδαιμον υπό τού θεού προήχθη γήρας και τεσσαράκοντα και
εν άρξας έτος εύμοίρως άπέθανε τελευτήσαντος δ’ αυτού διεδέ

§ 311 = 3 Reg. XVI 18; $ 314 = 2 Paral. XVI 13.

ROMSPELatZonaras II p. 157 sq.
1 αμυχέτατον Μ αυτό αυτώ Μ αυτά coni, *συγκατέσπασεν Μ

2 εαυτόν 8 αυτόν MP εδέστη διέστησε Ο 3 * Θαμαναϊονι θαμναίον ΟΡ
θάμανoν M θάνατον, ο exα corr. S thanan Lat 4 *αμάρινον SP amarin Lat
δε E 5 *Θαμαναϊον) Θαμναίον ΟP θάμανoνM θαναϊον 8 thanan Lat αμά
ρινοσSP omarin Lat 6 Ασάνου, αναφh Lat “αμάρινοσSP omarin Lat 7 *τά)
i. Pas. S, om. Ο Θάρσω θαρσο ΕΟ θαρσώSP θάρση Ethersa Lat 8 έν
Σωμαρεών comi duce Hudsono μαρεώνη ROSPμαρεών Μένμαρεώνη ΕZon in–marcom Lat 9 Σωμαραίος σαμάραιον MSP σομαραΐον Esomareon Lat σα
μαραόν Ζοn Σεμαρεώνα Hudson, regen Amarinum intellegendum esse puto
*τού s. m. 1 R “αποδεδομένου RO 10 Σωμάρου) σομάρου SP σαμάρου ΜΕ
somaro Lat διέφερε, διέφθειρε. Ο 11 *βασαλευσάντων P 12 αποστή
σωσιν MSP 14 υπολείπειν Μ 16 δέ Μ 18 πονηρούς μοχθηρούσMSP

19 γάρ s. m. 1 Η “βασιλέεσ RO 20 έγνώσθησαν εύρέθησαν MSP
21 δ δε] inde a δε usque ad p. 245,6 έν (finem fol. 172') scripsit alia manus Ο
22 *ασάνοσR ασάριοσ Ο αsaph Lat 23 *εύδαιμον ROP “προήχθη,

ή i ras. S 24 κεν) ένόσB εύμοιρώσRO

10
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10

15

20

ξατο τήν ήγεμονίαν δυιός Ιωσαφάτης έκ γυναικός Αβιδάς τoύνομα
γεγενημένος τούτον μιμητήν Δαυίδου τού προπάππου κατά τε
άνδρείαν και ευσέβειαν άπαντες έν τους έργους υπέλαβον, άλλά
περί μεν τούτου τού βασιλέως ού κατεπείγει νύν λέγειν.
ΧΠ. 1. Ο δε Αχαβος ότών Ισραηλιτών βασιλεύς κατώκει

μεν έν Σαμαρεία, τήν δ’ αρχήν κατέσχεν έως έτών είκοσι και δύο
μηδέν καινίσας τών πρό αυτού βασιλέων, ειμή όσα βγει προς το
χείρον καθ' υπερβολήν πονηρίας επενόησεν, άπαντα δ’ αυτών τα
κακουργήματα και την πρός τό θείον ύβριν εκμιμησάμενος και μά
λιστα την Ιεροβοάμου ζηλώσας παρανομίαν και γάρ ούτος δα
μάλεις τάς ύπ’ εκείνου κατασκευασθείσας προσεκύνησε και τούτοις
άλλα παράδοξα προσεμηχανήσατο έγημε δε γυναίκα θυγατέρα μεν
Ειθωβάλου τού Τυρίων και Σιδωνίων βασιλέως Ιεζαβέλην δε όνομα,

άφ' ής τους ιδίους αυτής θεούς προσκυνείν έμαθεν ήν δε το γύ
ναιον δραστήριόν τε και τολμηρόν, εις τοσαύτην δε άσέλγειαν και
μανίαν προύπεσεν, ώστε και ναόν τώ Τυρίων θεώ δν Βελίαν προσ–
αγορεύουσιν ώκοδόμησε και άλσος παντοίων δένδρων κατεφύτευσε,

κατέστησε δε [και] ιερείς και ψευδοπροφήτας τούτω τω θεώ και
αυτός δ' δ βασιλεύς πολλούς τοιούτους περί αυτόν είχεν άνοια και
πονηρία πάντας υπερβεβληκώς τους προ αυτού
2. Προφήτης δέ τις τού μεγάλου θεού έκπόλεως Θεσσεβώνης

§ 315 = 3 Reg. XVI 28.

ROMSPELatZonaras Πp.158.84. ΕχcPetresc. Suidas v. Ιεζάβελ. Theo
doretus I p. 324.

1 *ήγεμονείαν Μ ό om. ΜSP αβίδασMSP 2 έδαβίδου Β δαυ
είδου Μ. 3 άνδρίαν Ρ" και και κατ’ Ε πάντεσE αλλά αλλά τα MSP
4 μεν περί tr. SP 5 κατοικεί RO 6 την αρχήν κατέσχε δ’ tr. RO

έως) ώσE * έως έτών είκοσι και δύο αnnίς μέριηfi et monsibus duobus Lat
7 καινίσας] κινήσας MSP γε om. RO 10 δαμάλεις τάς) τάσδαμάλεσ

RO τάσ δαμάλειστάσ cod. Vat apud Hudson 12 παράδοξα προσεμηχανή
σατο) παραδοξότερα έμηχανήσατο RO παράδοξα έμηχανήσατο Μ δει δε και
MSPE 13 εθωβάλου, ω ex o corr. Η ιθωβάλου MSP ithobal Lat Iεζα
βέλην δ

ει εζαβέλου RO ή έζάβελη ήν Μιεζάβελαν E ασταθεί Ιαι * γύναιον"
incip. ExcSuid 15 τ

ε

om. EExcSuid δ
ε δ
’ MSPExc, om. Suid ασέλγειαν)

ασέβειαν ExcSuid 1
6 προέπεσεν ROSPExc *Τυρίων] τυρίω Β
,

τυρίων
και σιδωνίων ExcSuid όν-προσαγορεύουσιν on Suid Βελίαν) βελ, i.

marg.γρ βελείM βέλη Exc βήλαν Ρ βήλα 8 βήλEZon bahel Lat βήλον L et Wat
apud Hudson προσηγόρευσεν Exc 17 *ώκοδόμησεν Μ"S"Ρ" κατασκευάσαι
ExcSuid, abhine breuiant et mutant ExcSuid άλσοσΜΕ κατεφύτησε Ε

1
8 και (post δε) om. RO 1
9 δ
'

om. ROM δ
ε ESuid κ
α
ι

βασιλεύς) αχααβοσ

Εχο άχαάβ Suid αυτόν RAMSPE 20 ύπερβεβηκώσRM υπερεκβεβηκώσ. Ο

ύπερβέβηκεν ExcSuid αυτού fin. ΕχcSuid 2
1 μεγάλου μεγίστου MSPE

sumni Lat θεσβώνησMSPE thesebom Lat Θέσβης Zon
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320

321

322

323

324

τής Γαλααδίτιδος χώρας προσελθών Αχάβω προλέγειν αυτώ τόν
θεόν έφασκε μήθ’ ύσειν αυτόν έν εκείνος τους έτεσι μήτε δρόσον
καταπέμψειν εις τήν χώραν, ει μή φανέντος αυτού, και τούτοις
επομόσας άνεχώρησεν εις τά προς νότον μέρη ποιούμενος παρά
χειμάρρω τινί τήν διατριβήν, εξ ού και το ποτόν είχε τήν γάρ
τροφήν αυτώ καθ’ ήμέραν κόρακες προσέφερον. άναξηρανθέντος
δε τού ποταμού δι’ άνομβρίαν εις Σαριφθάν πόλιν ούκ άπωθεν τής
Σιδώνος και Τύρου, μεταξύ γάρ κείται, παραγίνεται τού θεού κελεύ
σαντος" εύρήσειν γάρ εκεί γυναίκα χήραν, ήτις αυτώ παρέξει τρο
φάς, ών δ’ ου πόρρω τής πύλης δράγυναίκα χερνήτιν ξυλιζομέ
νην" τού δε θεού δηλώσαντος ταύτην είναι την μέλλουσαν αυτόν
διατρέφειν προσελθών ήσπάσατο και κομίσαι ύδωρ παρεκάλεσεν,

όπως πίη, και πορευομένης μετακαλεσάμενος και άρτον ένεγκεϊν
έκέλευσε, τής δ' όμoσάσης μηδεν έχειν ή μίαν άλεύρου δράκα και
όλίγον έλαίου, πορεύεσθαι δε συνελεχυναντά ξύλα, να φυράσασα
ποιήση αυτή και τώ τέκνω άρτον, μεθ' όν άπολείσθαι λιμώ δα
πανηθέντα μηκέτι μηδενός όντος έλεγεν, ,άλλά θαρσούσα, είπεν,
άπιθι και τα κρείττω προσδοκώσα, και ποιήσασα πρώτον έμοι
βραχύ κόμισον προλέγω γάρ σοι μηδέποτ’ επιλείψειν άλεύρων
εκείνο το άγγος μηδ’ έλαίου το κεράμον, μέχρις ού άνύση δ θεός. *
ταύτ’ ειπόντος τού προφήτου παραγενομένη προς αυτήν έποίησε
τά ειρημένα και αυτή τε έσχε και τώ τέκνω χορηγεί την διατροφήν
και τώ προφήτη, επέλιπε δ’ ουδέν αυτούς τούτων, άχρις ού και ο
αιχμός έπαύσατο, μέμνητα δε τής άνομβρίας ταύτης και Μέναν
δρος ένταϊς Ιθωβάλου τού Τυρίων βασιλέως πράξεσι λέγων ούτως 25

§ 319 = 3 Reg. XVII 1.

ROMSPELat Zonaras II p. 159.
1 *γααλααδίτιδοσS galaditidis Lat εαυτώ τόνι αυτον M 2 μήτε MSPE
3*φανέντος φάναντοσRO 4 επομόσασ] όex άcorr. MέπομοσάμενοσE
5 γάρι μεν γάρ RO 7 δι’ ανομβρίαν, ι"ά i ras. Β. Σαριφθάν) σαρι

φθά Οσαρεφθά MSPLat αρεφθάνΕ άποθεν ΒΟΡ" 9 παρέξεινΟ 10 ετών,

ώσRO “πόρρωι 8 *δρά ήν δράRO χερντιν Mχερνίτην O 11 θεού
δε tr. Ο 12 *παρεκάλεσεν παρεκέλενσεν ΒΟ ρosίμlauit Lat 14 έχειν,
έχειν ένδον MSPLat αλεύδρου Ε 15 έλαιον MSPE συνειληχυαν RO
συνελεχυϊαν Μ συνειλοχυϊαν Ε 16 αυτή BMP έσυτή Ε δαπανηθέντασ
ΒΟ 17 * έλεγε. Ο “θαρρούσα. Ο 18 * άπειθ. Ο κρείσσω MSP
19 *βραχυν SP μηδέποτε SPE *επιλείψοι, οι i ras. Ο εκλείψειν Ζon
άλευρον ΜE 20 "μηδ’ και μηδε RO έλαιον Ε ύσει Ε 21 αυτήν
MPE 22 αυτή RO αυτάE αυτή coni. χορηγεί έχορήγει MSPELat χορη
γεΐν coni. 23 επέλειπε Μ 24 ετής και τήσΟ 25 εθωβάλου, ει ex ί
corr. Η ιθοβάλου Ε είhabali Lat

10
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Σ) ν - ο D - ο Υ ν - Ο. ν ν ΟΥ

άβροχία τι έπ' αυτού έγένετο άπό τού Υπερβερεταίου μηνός έως
τού έχομένου έτους. Υπερβερεταίου, ικετείαν δ’ αυτού ποιησαμένου
κεραυνούς ικανούς βεβληκένα, ούτος πόλιν Βότρυν έκτισε την έπι
Φοινίκη και Αύζαν την εν Λιβύη και ταύτα μεν δηλών την επ'
Αχάβου γενομένην άνομβρίαν, κατά γάρ τούτον και Ιθώβαλος έβα
σίλευε Τυρίων, ό Μένανδρος άναγέγραφεν
3. Η δε γυνή περί ής πρό τούτων επομεν, ή τόν προφήτην

διατρέφουσα, τού παιδός αυτή καταπεσόντος εις νόσον, ώς και την
ψυχήν άφείναι και δόξα νεκρόν, άνακλαιομένη και τας τεχερσιν
αυτήν ακιζομένη και φωνάς οΐας υπηγόρευε το πάθος άφιείσα
κατητιάτο της παρ’ αυτή παρουσίας τον προφήτην ώς ελέγξαντα
τάς άμαρτίας αυτής και διά τούτο τού παιδός τετελευτηκότος, ό
δε παρεκελεύετο θαρρείν και παραδούναι τον υιόν αυτών ζώντα
γαρ αυτόν αποδώσειν παραδούσης ούν βαστάσας εις το δωμάτιον,

έν ώ, διέτριβεν αυτός, και καταθείς έπι τής κλίνης άνεβόησε πρός
τον θεόν ού καλώς άμείψασθαι τήν ύποδεξαμένην και θρέψασαν
τον υιόν αυτής άφαιρησόμενον, έδετό τε την ψυχήν εσπέμψαι
πάλιν τώ παιδί και παρασχεΐν αυτώ τόν βίον τού δε θεού κατοι
κτείραντος μεν τήν μητέρα, βουληθέντος δε και τώ προφήτη χαρί
σασθαι τό μή δόξαι προς αυτήν έπι κακώ παρείναι, παρά πάσαν
τήν προσδοκίαν άνεβίωσεν ή δ’ ευχαρίστει τώ προφήτη και τότε
σαφώς έλεγε μεμαθηκόνα, ότι το θείον αυτώ διαλέγεται,

4. Χρόνου δ’ όλίγου διελθόντος παραγίνεται πρός Αχαβον
τον βασιλέα κατά βούλησιν τού θεού δηλώσων αυτώ τον γενησό

§ 325 = 3 Reg. XVII 17.

ROMSPELatZonaras II p. 159 sq.
1 το ROSP έπ’ αυτούσ SPLat υπερβερετέου RO 2 υπερβερές

του Β υπερβερετέου Ο ύπερβερεταίου, ρε ex ρα corr, SP ικεσίαν. Ο

ικετείαν –3 βεβληκένα ημι dum deo suplicaret multά fulmina sunt emissa Lat
4 φοινίκην ΕΟ αύζαν (ζ i.ras)Μάοζάν SP την 8, τηen.1 M Αύζαν

την έν Λιβύη αμκα είiphsan Lat και ταύτα –6 αναγέγραφεν) οι haco ημι
den ait sub achab factan significans siccitatem, hoc enim tempore είiam είha
θαίus outus feeit memander mentionem regnauit in tyro Lat 6 ό] δσ δ Βί όν
ό! Ο δν SP 8 * αύτήσO 9 και ταϊς– 10 ακιζομένη om. ΜΕ τε om. SP
10 αυτήν BP φονάσR 11 εαυτή, αυτήν MSP 12 αυτήE 13 αυτών

αυτή Μ' αύτήσSPE sibi Lat 14 *ούν) ούν αύτήσΜ 15 *και om. SP
καταθείς κατακλιθείσE 16 ταμείψεσθαι coni. * την ύποδεξαμένην οm.Μ

17 * έδείτο, έ corr, ει ex η corr. M *τε δε ΒΟ, om. Μ 18 κατοι

κτερήσαντοσMSP 19 μητέραβoυληθέντοσ, μητέραβί. ras.5-6 litt. P. *χαρί
σασθαι) αμείψασθαι RO 20 τό) τώ, ώ, exό corr. S 21 την om. ΜSPE
άνεβίωσεν έβίωσεν Β0 ανεβόησεν Μάνεβήoσεν Ε τομέαίριση Lat εύχα
ριστεί RO
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ν - αν

μενον ύετόν. λιμός δε τότε κατείχε τήν χώραν άπασαν και πολλή
-- ν Σ --

τών άναγκαίων άπορία, ως μή μόνον άνθρώπους αυτών σπανίζειν,
άλλά καί τήν γήν μηδ’ όσα τους ίππους και τους άλλοις κτήνεσι
ν Λ, ο ν ν ν D 2. ν ν -3,

329 πρός νομήν έστι χρήσιμα διά τήν άνομβρίαν άναδιδόναι. τόνούν
Σ) Λ D - -- ν C ν 9 ν -
επιμελόμενον αυτού τών κτημάτων ό βασιλεύς καλέσας Ωβεδίαν
άπιένα βούλεσθαι προς αυτόν είπεν έπι τάς πηγάς των υδάτων
και τους χειμάρρους, ν' εί

,

που παρ' αυτούς ευρεθείη πόα ταύτην
εις τροφήν άμησάμενοι τους κτήνεσιν έχωσι και περιπέμψαντα

-ν Σ
)

κατά πάσαν την οικουμένην τούς ζητήσοντας τον προφήτην Hλίαν
-- D -- ν σ

'

330 ουχ εύρηκέναι συνέπεσθαι δ
’

έκέλευσε κάκείνον αυτώ, δόξαν ούν

Σ - D - ν ν α ν αν Σ ν α ν

έξορμάν αύτους μερισάμενοι τάς δδούς ότε Ωβεδίας και ο βασιλεύς
άπήεσαν έτερος ετέραντών δδών. συνεβεβήκει δ

ε καθ' όν Ιεζαβέλη

ή βασίλισσα καιρόν τους προφήτας άπέκτεινε τούτον εκατόν έντους
υπό Γάρις σπηλαίος κρύψαι προφήτας και τρέφειν αυτούς άρτον

331 χορηγούνται μόνον και ύδωρ. μονωθέντι δ
’

άπό τού βασιλέως Ωβε
δία συνήντησεν ο προφήτης Ηλίας και πυθόμενος παρ’ αυτού τις
είη και μαθών προσεκύνησεν αυτόν δ δε πρός τόν βασιλέα βαδί

D , ν ν αν ν ν 2 - ς ν ν

332 ζειν έκέλευσε και λέγειν, ότι παρείη πρός αύτόν. ό δ
ε τ
ί

κακόν
υπ' αυτού πεπονθότα πρός τόν άποκτειναι ζητούντα και πάσαν

-ν Συ -ν -
έρευνήσανταγήν πέμπεν αυτόν έλεγεν ή τούτ’ άγνοείν αυτόν, ότι
μηδένα τόπον κατέλιπεν, εις δ

ν

ουκ άπέστειλε τους άνάξοντας ει

333 λάβομεν έπι θανάτως και γάρ ευλαβείσθαι προς αυτόν έφασκε, μή
τού θεού φανέντος αυτώ πάλιν εις άλλον άπέλθη τόπον, είτα δια
μαρτών αυτού πέμψαντος του βασιλέως μή δυνάμενος εύρείν όπου

§ 328 = 3 Reg. XVII 1.

ROMSPELatZonaras II p. 160.

2 αναγκαίον Ε. ώς] om. ROM iία μt Lat αυτών άρτων ROM
σπανίζειν σπανίζων Μ σπανιζόντων RO 4 *άναποδιδόναι Μ

Ι

5 *επιμελώ
μενον M κτημάτων μηenία Lat καλέσας-6 επί τάς προσκαλεσάμενος

ό βασιλεύς έκέλευσε ζητεΐν ed. princ. 6 απένα] Hudson απείναι codd.
απήει Ε απέναι – είπεν αιωί οι μt – pergerent Lat 7 παρ' αύτήσ Ο

ευρεθείη πόαι πόα ή RO πόαι 8 8 περιπέμψοντα. Η περιπέμψονται. Ο

9 ζητήσαντασ ΟΡ" ήλιαν 8 heliam Lat semper 1
0

ούχ) τού Β πού Ο

συνέπεσθαι- αυτώl praccepί μt cum eitan pse requireret Lat 1
1

αυτούς

αυτούσROSP 1
2

*άπίεσαν Β συμβεβήκει SP ιεζάβελ Β Ιεζαβέλη Ρ

2egabel Lat 1
3 καιρόν τόν καιρόν RO τούτον) και τούτον Ο 1
4 υπό

Γάρις ύπογάροισ Ο υπογείοισMSP, om. Lat 1
5 δ
'

δ
’

αυ: MSP από

om. Ε 1
6 "ό αυτώ όMSP *ήλιασS 1
7 πρός om. Ο *τόν s
.

m.

1 R 18 έκέλευε Ε *παρίη SP 20 έρευνήσοντα R γήν) κατά γήν ROM

ή ει Ο έλεγεν – αυτόν om. Μ 2
1

“μηδέναι Ρ
"

κατέλιπεν) om.

ΒΟ καταλιπείν Μ απέστειλεν E 22 μή μή και Ε 23 *απέλθοι Μ

2
4 μή δυνάμενος και μη δυναμένου MSP
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ποτ’ εργής αποθάνη, προνοείνουν αυτού τής σωτηρίας παρα
καλεί την περί τους ομοτέχνους αυτού σπουδήν λέγων, ότι σώσειεν
εκατόν προφήτας Ιεζαβέλης πάντας τους άλλους άνηρηκυίας και
έχοι κεκρυμμένους αυτούς και τρεφομένους υπ' αυτού. δ δε μηδέν
δεδιότα βαδίζειν έκέλευε πρός τόν βασιλέα δούς αυτώ πίστεις ένόρ
κους, ότι πάντως κατ' εκείνην Αχάβω φανήσεται τήν ήμέραν,
5. Μηνύσαντος δε τώ βασιλεί. Ωβεδίου τον Ηλίαν υπήντησεν

δ Αχαβος και ήρετο μετ’ όργής, ει αυτός είη δ τόν Εβραίων λαών
κακώσας και τής άκαρπίας αίτιος γεγενημένος. δ. δ' ουδέν ύπο
θωπεύσας αυτόν είπεν άπαντα τα δεινά πεποιηκέναι και το γένος
αυτού ξενικούς έπεισενηνοχότας τή χώρα θεούς και τούτους σέβον
τας, τόν δ' ίδιον αυτών, δg μόνος έστι θεός, άπολελοιπότας και
μηδεμίαν έτι πρόνοιαν αυτού ποιουμένους, νύν μέντοι γε άνελ
θόντα έκέλευε πάντα τόν λαόν εις τό Καρμήλιον όρος άθροισαι
προς αυτόν και τους προφήτας αυτού και τής γυναικός, είπών όσοι

τον αριθμόν είησαν, και τούς των άλσών προφήτας ως τετρακο
σίους τό πλήθος όντας ώς δε συνέδραμον πάντες εις τό προ
ειρημένον όρος Αχάβου διαπέμψαντος, σταθείς αυτών ο προφήτης
Ηλίας μεταξύ, μέχρι πότε διηρημένους αυτούς τή διανοία και τας
δόξας ούτως βιώσειν έφασκε νομίσαντας μεν γάρ τον εγχώριον
θεόν άληθή και μόνον έπεσθαι τούτω και τας έντολαΐς αυτού
παρήνει, μηδέν δε τούτον ήγουμένους άλλά περιτών ξενικών υπει
ληφότας ώς εκείνους δει θρησκεύειν αυτούς συνεβούλευε κατακολου

θεν, του δ. πλήθος μηδεν προς
ταύτ’
αποκρινομένου ήξίωσε

Ηλίας προς διάπειραν τής τε τών ξενικών θεών ισχύος και τής
τού ιδίου, μόνος ών αυτού προφήτης εκείνων δε τετρακοσίους εχόν
των, λαβείν αυτός τε βούν και ταύτην θύσας επιθείναι ξύλος

$ 334 = 3 Reg. XVIΙΙ 12.

ROMSPELatZonaras II p. 160.
1 κούν αύ, Sς «παρεκάλει MSP 3 Ιεζαβέλησ Ο ΙεζαβέλασMSPE

4 έχει ΟΕ - κεκρυμένουσ R 7 Ώβεδίου) τού ώβεδίου MSP ήλιαν 8
ήπήντησεν Ο 8 ήρετο ROZon διήρετο MSP τόν τόν τών (τόν s. 1)Ο τώνΕ
9 άκαρπίασ ex αμαρτίασcorr.Μ 11 έπεισενηνοχότας) ένηνοχότασRO

έπεισενήνοχοτασΜ έπεισενηνοχότα SAP εισενηνοχότα E σέβοντα SP* σέ
βοντοσΡ 12 δ' om.Μ δε SP απολελοιπότοσSP απολελοπότα PE
13 αυτούσΜ ποιούμενον SP γε om. RO ανελθόντα) ανελθόντοσΟ
απελθόντασΜ απελθόντα SP απελθών Ε 14 *ειστό iterat R 15 τής) τούσ
τήσE 16 *άλσών RO άλσεων MS, άλσεων SP1 αλσέων Ρε 17 προειρη
μένον) ειρημένον RO 19 *ήλιασS 20 βιώσκειν RO εμέν on. RO
21 εντολλαίσ R 22 δε τεRO 23 αυτούσ, η ex ύ corr. M 24 ταύτα MSP
αποκρινομένου MSP 25 ήλιασS 27 * επιθήναι ROM

334

335,

336

337

338
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339

340

341

342

343

πυρός οϋχύπαφθέντος, κάκείνους ταυτό ποιήσαντας επικαλέσασθαι
τους ιδίους θεούς άνακαύσα τά ξύλα γενομένου γάρ τούτου μαθή
σεσθαι αυτούς την αληθή φύσιν τού θεού άρεσάσης δε τής γνώ
μης έκέλευσεν "Ηλίας τους προφήτας έκλεξαμένους βούν πρώτους
θύσαι και τους αυτών επικαλέσασθαι θεούς, έπει δ’ ουδέν άπήντα
παρά τής είχής και τής επικλήσεως θύσασε τους προφήταις, σκώ
πτων δ Ηλίας μεγάλη βοή καλείν αυτούς έκέλευε τους θεούς ή
γάρ άποδημεύν αυτούς ή καθεύδειν τών δ’ άπ’ όρθρου τούτο
ποιούντων μέχρι μέσης ημέρας και τεμνόντων αυτούς μαχαίρας και
σιρομάστας κατά τό πάτριον έθος, μέλλων αυτός επιτελεϊν έκέλευσε

τους μεν άναχωρήσαι, τούς δ’ εγγύς προσελθόντας τηρείν αυτόν,
μή πύρ λάθρα τους ξύλους εμβάλη. τού δε όχλου προσελθόντος
λαβών δώδεκα λίθους κατά φυλήν τού λαού τών Εβραίων άνέστη
σεν εξ αυτών θυσιαστήριον και περί αυτό δεξαμενήν ώρυξε βαθυ
τάτην, και συνθείς τάς σχίζας επί του βωμού και κατ' αυτών
επιθείς τά ιερεία τέσσαρας άπό τής κρήνης έκέλευσεν ύδρίας ύδα
τος κατασκεδάσαι τού θυσιαστηρίου, ώς υπερβαλείν αυτό και την
δεξαμενήν άπασαν γεμισθήναι ύδατος πηγής άναδοθείσης, ταύτα
δε ποιήσας ήρξατο εύχεσθαι τώ θεώ και καλείν αυτόν και ποιεϊν
τώ πεπλανημένω πολύν ήδη χρόνoν λαώ φανεράν τήν αυτού δύνα
μινι και ταύτα λέγοντος άφνω πύρ εξ ουρανού του πλήθους δρών
τος έπι τόν βωμόν έπεσε και την θυσίαν έδαπάνησεν, ώς άνα
καήναι και το ύδωρ και ψαφαρόν γενέσθαι τόν τόπον
6. Οι δ' Ισραηλίται τούτ’ ιδόντες έπεσον έπι τής γής και

§ 338 = 3 Reg. XVIII 24.

ROMSPELatZonaras II p. 160sg. Theodoretus I p. 328.
1 ύφαφθέντοσ (θ s. m. rec.S) MSP * κακείνου Μί ταυτό) τούτο Μ

ταύτά SPE ποιήσαντοσM 2 * μαθήσεσθ’ coni. 3 αυτούς, τότε MSP
4 *ήλιασS “έκλεξαμένους δεξαμένουσ RO 5 θύσα τεθύσαι MSPE
αυτών codd. Ε 6 εϋχής ευχήσ αυτουσ MSPE *σκόπτων RO"

7 τό) θ’ όRO *ήλιασS 8 αυτούσE 9 μέχρι om. RO αυτούσROMSAP
10 σειρομάστασROSP κατά) και Ο επιτελεϊν έπιτελεϊν την θυσίαν

MSPE hostias oblaturus Lat 11 αναχωρείν Ε δε MSP εγγύς) ευθύσ

RO 13 ante κατά fort, inserendum ένα “κατά φυλήν secundum tribus Lat
καθ' εκάστην φυλήν Zon 15 σχίζας) σχίδακασEZon 16 έκέλευσεν ύδρίας
(ύδρείασO) ύδρίασ προσέταξε πληρωθείσασ ΜSPELat *ύδατος om. Lat
17 *ύπερβάλλειν ROM * αυτό, αυτόν M 18 ύδατοσγεμίσθήναι tr. MSP
“πηγής) ώς πηγής coni, 19 * καλεϊν) παρακαλείν coni. και ποιείν]

ποιεϊν Lat, qui uertit (clamare) μt– faceret, aut και Omittendum aut ante και
Lacuna statuenda 20 αυτού αυτού codd. suan Lat 21 «έξ, έκ τού MSP
24 τούτο MSP έπι την γήν MSPEZon

10

20
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προσεκύνουν ένα θεόν και μέγιστον και άληθή μόνον αποκαλούν
τες, τους δ’ άλλους όνόματι υπό φαύλης και άνοήτου δόξης πε
ποιημένους συλλαβόντες δ’ αυτών και τους προφήτας άπέκτειναν
Ηλία παραινέσαντος, έφη δε και τώ βασιλεϊ πορεύεσθαι πρός
άριστον μηδέν έτι φροντίσαντα μετ' όλίγον γάρ όψεσθαι τόν θεών
ύονται και δ μεν Αχαβος άπηλλάγη, Ηλίας δ’ έπι το άκρωτήριον
τού Καρμηλίου άναβάς όρους και καθίσας επί τής γής προσηρεί
σατο τους γόνασι την κεφαλήν, τόν δε θεράποντα έκέλευσεν άνελ
θόντα επί τινα σκοπήν εις τήν θάλασσαν άποβλέπειν, κάν ήδη
νεφέλην έγειρομένην ποθέν, φράζειν αυτών μέχρι γάρ τότε καθαρώ
συνέβαινε τώ άέρι είναι, τού δε άναβάντος και μηδέν πολλάκις
δράν φήσαντος, έβδομον ήδη βαδίσας έωρακένα μελανόμενον είπε
τι τού άέρος ού πλέον ίχνους άνθρωπίνου δ δε Hλίας ταύτ’ άκού
σας πέμπει πρός τόν Αχαβον κελεύων αυτόν εις τήν πόλιν άπέρ
χεσθαι πριν ή καταρραγήνα τον όμβρον, και δ μεν εις Ιερέζηλα
πόλιν παραγίνεται μετ' ου πολύ δε τού άέρος άχλύσαντος και νέ
φεσι καλυφθέντος πνεύμάτε λάβρον έπιγίνεται και πολύς όμβρος,

δ δε προφήτης ένθεος γενόμενος τώ τού βασιλέως άρματα μέχρι
τής Ιερέζηλας πόλεως συνέδραμε
7. Mαθούσα δε ή τού Αχάβου γυνή Ιεζάβηλα τά τε σημεία

τά υπό Ηλία γενόμενα και ότι τους προφήτας αυτών άπέκτεινεν,

όργισθείσα πέμπει προς αυτόν άγγέλους άπειλούσα δι' αυτών άπο
κτείνεν αυτόν, ώς κάκείνος τους προφήτας αυτής άπολέσειε, φοβη
θείς δ’ ό Ηλίας φεύγει εις πόλιν Βερσουβεε λεγομένην, επ’ εσχά

§ 343 = 3 Reg. XVIII 39.

ROMSPELatZonaras II p. 161.
1 “αληθή μόνον αληθινόν SP 2 ονόματι όνόματα MSP φαύλου MSP
πεποιημένους πεποιημένα MSP 3 προφήτας ψευδοπροφήτασE

4 *Ηλία] ήλια (ήλια S) τούτο MSP “έφη έφη τούτο RO 6 ήλιασS δε

MSP ακροτήριον Βί άκρώ. Ο άκρον Ε 7 Καρμηλίου] καρμήλου OMSPE
*προσειρισατο. Ο 8 *τόν δε τόν Μ και τον SP 11 συνέβαινεν είναι

τώ αέρι (αέρει Μ) tr
.

MSP *τού δε– 12 φήσαντος) ημo ascendente saepius
nihilφue se μίdere dicente Lat, fort. recte *πολλάκισ μηδέν tr. MSP

1
2 βαδίσαντοσE 1
3

ήχνουσ R ίχνοσPE δ’MSPE ήλιασS ταύτα Μ

1
4 κελεύον Β 1
5 Ιερέζηλα, ιεσράελ ΜSP as ahel Lat 16 νέφεσιν MP

1
7 λαύρον Ο λαύρον Ε όμβρος ό όμβροσROM 1
8

τώ) τ
ο Β άρ

ματι) άρμα Μ 1
9

τής om. Ο Ιερέζηλας αναλοι Lat Iσραήλασαζάρου
MSP Ισραήλας Ισαχάρου Coccei 2

0 άχαάβου RO Ιεζάβηλα ιεζάβελα
ΜΕίεζαβέλα SP legabel Lat 2

1 Ηλία τού ήλια (ήλια 8
)

MSE του ήλιου Ρ

αυτών, αυτήσP eius Lat απέκτειναν RO 24 δεMSPE ό
: om. Ε

*ήλιασ S. Bερσουβεε βερβεε RO bersabe Lat έσχάτοισ RMSP

344

345

346

347

348
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της δ' έστιν αυτη τής χώρας τών τής Ιούδα φυλής εχόντων κατά
την Ίδρυμαίων γήν, καταλιπών δ’ εκεί τον θεράποντα εις τήν έρη
μον άνεχώρησεν εύξάμενος άποθανείν ού γάρ δή κρείττων είναι
τών πατέρων, να εκείνων άπολωλότων αυτός ζήν γλίχηται κατα
κοιμηθείς δε πρός τινι δένδρω διεγείραντος αυτόν τινος άναστάς
ευρίσκει παρακειμένην αυτώ τροφήν και ύδωρ" φαγών δε και συλ
λεξάμενος έκτής τροφής εκείνης τήν δύναμιν εις τό Σιναίον καλού
μενον όρος παραγίνεται, ο

ύ. Μωυσής τους νόμους παρά τού θεού
λέγεται λαβείν. εύρών δ

’

εν αυτώ σπήλαιόν τ
ι

κοίλον εΐσειση και
διετέλει ποιούμενος εν αυτώ την μονήν, έρoμένης δ

έ

τινος αυτόν

φωνής έξι άδήλου, τ
ί

παρείη καταλελοιπώς τήν πόλιν έκεΐσε, διά

τ
ό

κτείναι μεν τους προφήτας των ξενικών θεών, πείσαι δέ τόν
λαόν ότι μόνος ενη θεός ό ών, δν άπ’ άρχής έθρήσκευσαν, έφησε"
ζητείσθαι γάρ επί τούτω πρός τιμωρίαν υπό τής γυναικός τού
βασιλέως, πάλιν δε άκούσας προελθείν εις τό ύπαιθρον τ

ή έπι
ούση, γνώσεσθαι γάρ ούτως τ

ί

δει ποιείν, προήλθεν εκ του σπη
λαίου μεθ' ημέραν και σεισμού τ

ε

έπακούει και λαμπράν πυρός
αυγήν δρά, και γενομένης ήσυχίας φωνή θεία μή ταράττεσθαι
τους γινομένοις αυτόν παρακελεύεται, κρατήσειν γάρ ουδένα τών
έχθρών αυτού, προσέταξέ τ

ε

ύποστρέψαντα εις την οικείαν άπο
δείξαι του πλήθους βασιλέα Ίηούν τον Νεμεσαίου παίδα, έκ Δα
μασκού δ

ε

τών Σύρων Αζάηλον άντ’ αυτού δε προφήτην Ελισσαίον
ύπ’ αυτού γενήσεσθαι έκ πόλεως Αβέλας διαφθερεί δε τού άσε

353 βους όχλου τούς μέν Αζάηλος τούς δε Ίηούς" δ
. δ
'

Ηλίας υπο
στρέφει ταύτ’ άκούσας εις τήν Εβραίων χώραν και τον Σαφάτου

§ 348 = 3 Reg. XIX 3.

ROMSPELatZonaras II p. 161 sq.

1 την ιούδα φυλήν MSP 2 καταλειπών M δ
ε MSP 3 *εύξάμενος

εύξόμενοσ Ο εύξάμενοσ δ
’

MSP δείM κρείττον R 4 αυτός εκείνοσΟ
κατακοιμηθείς δε, κατεκοιμήθη MSPLat κατεκοιμήθη δ

ε Ε 5 * αυτόν) δ'

αυτόν MSPLat 6 αυτώ ROMSPE 7 σίναιον SPE sina Lat 9 * εισησε Μ

1
0 *έρωμένησ Ο 1
1 *παρείη πάρη (η ex ει corr. Β
)

RO παρίη 8παρ
ίοι, ο

ι i. Pas. P adesset Lat 1
3 δ ών om. ΜSPELat * απ' αρχής) άπαν

τεσ ROM *έθρήσκευσαν 8 14 *γάρ om, MSP 1
5

προσελθείν ROMSE

1
7 * μεθ" καθ’ RO *ύπακούει RO 2
0
κ
α
ι

αναστρέψαι Zon οικίαν

ROMSP domi Lat 2
1 Ιηούν – παιδα) Mieu namessi filium Lat νεμέαίου

Μ "έκ Δαμασκού, η damasco Lat Δαμασκού coni. 2
2 τόν σύρων Ο*

τόν σύρον S*Ε έλισσαίον ΜΡ έλισαίον ΟΕ helisaeum Lat 23 γενέσεσθαι,

έ i. Pas. E αβελασMS * διαφθείρει ROM τούσ ασεβείσ όχλουσ Ε

2
4

Ιηούς) ineus Lat ινούσE *ήλίασS 25 *Εβραίων εύρέων M

5

10,



ΑΝΤΙΩ. IUD. VIII 353–358 (ΧΠ 7. 8) 253

10

15

παΐδα Ελισσαίον καταλαβών άρούντα και μετ' αυτού τινας άλλους
έλαύνοντας ζεύγη δώδεκα προσελθών επέρριψεν αυτώ τό ίδιον
ιμάτιον. δ. δ' Ελισσαίος ευθέως προφητεύειν ήρξατο και κατα
λιπών τούς βόας ήκολούθησεν Ηλία δεηθείς δε συγχωρήσαι αυτώ
τούς γονείς άσπάσασθαι κελεύοντος τούτο ποιείν άποταξάμενος
αυτούς είπετο και ήν Ηλίου τον άπαντα χρόνον τού ζήν και μα
θητής και διάκονος και τά μέν περί τού προφήτου τούτου τοι
αύτα ήν.

8. Ναβώθης δέ τις έξ“Πεζαρήλου πόλεως άγρογείτων ών του
βασιλέως παρακαλούντος αυτόν αποδόσθαι τιμής όσης βούλεται τόν
πλησίον αυτού τών ιδίων άγρόν, να συνάψας εν αυτό ποιήση κτήμα,
είδε μήβούλουτοχρήματα λαβείν επιτρέποντος εκλέξασθαιτών άγρών
τινα τών εκείνου, τούτο μενού φησε ποιήσει, αυτός δε την ιδίαν
καρπώσεσθαιγήν, ήν έκληρονόμησε τού πατρός, λυπηθείς δ’ ώς
έφ’ ύβρει τώ μή τάλλότρια λαβείν όβασιλεύς ούτε λουτρόν προσ
ηνέγκατο ούτε τροφήν, τής δ’ Ιεζαβέλης τής γυναικός αυτού πυν
θανομένης, ό τι λυπείται και μήτε λούεται μήτε άριστον αυτώ
παρατίθεται μήτε δείπνον, διηγήσατο αυτή τήν Ναβώθου σκαιότητα
και ώς χρησάμενος έπιεικέσι προς αυτόν λόγος και βασιλικής εξου
σίας υποδεεστέροις ύβρισθείη μή τυχών ών ήξίου, ή δεμή μικρο
ψυχεϊν επί τούτοις παρεκάλει, παυσάμενον δέ τής λύπης έπι τήν
συνήθη τρέπεσθαι του σώματος πρόνοιαν μελήσειν γάρ αυτή περί
τής Ναβώθου τιμωρίας, και παραχρήμα πέμπει γράμματα πρός

§ 353 = 3 Reg. ΧΙΧ 19.

ROMSPELatZonaras II p. 162. ΕχcPetresc. Suidas s. Nαβουθαι.
1 έλισσαίον ΜΡ έλισαίον Ε 3 έλισσαίοσMP *ήρξα το Ρ 4 ήλια S

συγχωρηθήναι Ε αυτώ om. Ε 5 κελεύοντος) κελεύσαντοσSP μή κελεύ
σαντοσΜ 6 αυτούς αύτόσE ήλιού ROP ήλιούS ήλια E ζήν ζήν χρό
γον ΡΑ 7 τού προφήτου τούτου τούτου τού προφήτου SP τού τοιούτου
προφήτου M τοιαύτα) ταύτα Ο 9 incip. ΕχcSuid Ναβώθης) νάβουθοσ

MSPExc ναβουθαΐοσE maboth Lat ναβουθαι Suid έξι ήν έξ SPExc Iεζα
ρήλου) ζαρού (ian εΐ dubium) Μιζάρου SPExcSuid agari Lat * αγρογείτων
ών) αγρογειτόνων RO *τού τού δεSuid 10 κα

ι

παρακαλούντος, παρακαλούν
τοσ δ’SP κ

α
ι

αποδίδοσθαι Suid 1
1 αγρών R0 εν εν ΕΟΜ αυτό αυτώ

RΟMP 12 * επιτρέψαντοσ ExcSuid 13 ποιείν Ο αυτός] αυτόν Ρ

1
4

καρπώσεσθαι) ExcSuid καρπώσασθαι codd. δ
ε Suid 1
5

τώ) τ
ο

Β
'

τ
ά

αλλότρια Μ 1
6

δ
ε MSPEχο ιεζαβέλασ ROE ιεζάβελ Suid τής γυ

ναικός αυτού om. Suid 1
7 και μήτε –18 δείπνον om. ESuid αυτώ RO

MSP 18 ναβούθου (ού exό corr.Μ) MSPEχο ναβρυθαίου Ε ναβρυθαίSuid
σκαιότητα, σκληρότητα Ε 21 έπι om. Μ 2
2

τράπεσθαι Μ τραπέσθαι
SPExcSuid τού σώματος on Suid 23 ναβούθου MSPExc ναβουθαι Suid
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359

360

361

362

τους υπερέχοντας των Ισραηλιτών έκτού Αχάβου ονόματος νηστεύ
σαίτε κελεύουσα και ποιησαμένους εκκλησίαν προκαθίσαι μεν αυτών
Νάβωθον, είναι γάρ αυτόν γένους επιφανούς, παρασκευασαμένους
δε τρεις τολμηρούς τινας τους καταμαρτυρήσοντας αυτού, ώς τον
θεόν τε είη βλασφημήσας και τον βασιλέα, καταλεύσαι και τούτω
διαχρήσασθαι τώ τρόπω. και Νάβωθος μέν, ώς έγραψεν ή βασί
λισσα, ούτως καταμαρτυρηθείς βλασφημήσαι τόν θεόντε και Αχα
βον βαλλόμενος υπό τού πλήθους άπέθανεν, άκούσασα δε ταύτα
Ιεζάβηλα εσεισ πρός τόν βασιλέα και κληρονομεϊν τόν Ναβώθου
άμπελώνα προίκα έκέλευσεν. δ δε Αχαβος ήσθη τους γεγενημένος
και άναπηδήσας άπό τής κλίνης όψόμενος ήκε τον άμπελώνα τον
Ναβώθου. άγανακτήσας δ' δ θεός πέμπει τον προφήτην Hλίαν
εις τό Ναβώθου χωρίον Αχάβω συμβαλούντα και περί τών πε
πραγμένων έρησόμενον, ότι κτείνας τον άληθή δεσπότην τού χωρίου
κληρονομήσειεν αυτός άδικως, ώς δ' ήκε προς αυτόν ειπόντος του
βασιλέως, ότι βούλεται χρήσασθαι αυτώ, αισχρόν γάρ όντα έπι
άμαρτήματι ληφθήναι υπ' αυτού, κατ' εκείνον έφη τόν τόπον, έν
ώ τόν Ναβώθου νεκρόν ύπό κυνών δαπανηθήναι συνέβη, τότε
αυτού και το τής γυναικός χυθήσεσθαι αίμα και πάν αυτού το
γένος άπολείσθαι τοιαύτα άσεβήσαι τετολμηκότος και παρά τούς
πατρίους νόμους πολίτην άδικως άνηρήκότος. Αχάβω δε λύπη τών
πεπραγμένων εισήλθε και μετάμελος, και σακκίον ένδυσάμενος γυ
§ 358 = 3 Reg. XX 9. -

ROMSPELatZonaras II p. 162 sq. ΕχcPetresc. Suidas s. Nαβουθαι.
1*ύπερέχοντας προέχοντασZon *Ισραηλιτών ιουδαίων Suid εσραηλιτών

Exc(2)Bekker eX Hudsoniconi. *άχαάβου Exc αχαάβSuid 2 τε om. Suid
κελεύουσι RΟ προκαθήσαι Μ αυτώ. Ο αυτών coni. 3 νάβουθον MSPExc
ναβουθαι Suid γένους) έκ γένουσ Suid 4 τινας τούς om. ΕχcSuid κατα
μαρτυρήσαντασ 8 αυτού ναβρυθαίου Ε 5 τε om. RSuid 6 και Νάβω
θος) abhine breuiauit et mutauit Suid νάβουθοσMSPExc ναβουθαΐοσE
βασίλεισσα Exc 7 ούτω Εχο βλασφημήσασ MExc τε om. Εχο αχα
αβον Εχο 9 Ιεζάβηλα ιεζάβελα Ε ή Ιεζαβέλα MSPExc *είσησι Μ ετόν
τού MSPExc ναβούθου MSPExc ναβoυθαίου Ε 10 αμπελώνοσ ROM
έκέλευεν, εν i ras. Η έκέλευε ΟΕ *άχααβοσ Εχο 11 όψώμενοσ Ο τόν,

τού Ο 12 ναβούθου MSPExc δε MSPExcSuid ήλιαν 8 13 τό) τον Β'
ναβούθου MSPExc άχαάβω Εχο συμβαλούνται συλλαλούντα RO

14 «κτήνασO 15 "κληρονομήσειαν Μ αυτός) αυτόν Suid 16 *όντα έπει
είναι υπό Εκο 17 κύπ’ αυτού, ύφ’ αυτού coni. 18 ναβούθου MSP αβούθου
Εχο ναβρυθαίου Εναβουθαι Suid από MEExc 19 αυτού αίμα και τόντήσ
γυναικόσχυθήσεσθαι tr. MSPEExcSuid *πάν, παρ’ Ο 21 πατρώιουσ P
νόμους on. RO ανηρηκότοσ, οσ ex ασ corr. P άχαάβω Εχο άχα

βον E 22 μετάμελος, μετάμελοσ γενόμενοσ ExcSuid σάκκον Ε

10
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μνους τους ποσί διήγεν οϋχ άπτόμενος τροφής άνθομολογούμενός
τετά ήμαρτημένα και τον θεόν ούτως εξευμενίζων. δ δε ζώντος
μεν αυτού πρός τόν προφήτην υπερβαλείσθαι τήν τού γένους τι
μωρίαν είπεν έφ’ οίς επί τους τετολμημένος μετανοεί, τελέσειν
δε τήν άπειλήν έπι τώ υιώ Αχάβου, και ο μεν προφήτης ταύτι
έδήλωσε τώ βασιλεί.
XIV. 1. Tών δε περί τόν Αχαβον όντων τοιούτων κατά τον

αυτόν καιρόν δ τού Αδάδου βασιλεύων τών Σύρων και Δαμασκού
δύναμιν εξάπάσης τής χώρας συναγαγών και συμμάχους τούς πέραν
Ευφράτου βασιλέας ποιησάμενος τριάκοντα και δύο έστράτευσεν έπι
τον Αχαβον. δ. δ' ουκ ών όμοιος αυτό τη στρατιά πρός μάχην
μεν ού παρετάξατο, πάντα δ' εις τάς όχυρωτάτας πόλεις έγκλείσας
τά έν τη χώρα αυτός μεν έμεινεν έν Σαμαρεία τείχη γάρ αύτη
λίαν ισχυρά περιεβέβλητο και τα άλλα δυσάλωτος έδόκει" δ δε Σύρος
άναλαβών τήν δύναμιν ήκεν έπι τήν Σαμάρειαν και περικαθίσας
αυτή τον στρατόν έπολιόρκει, πέμψας δε κήρυκα πρός Αχαβον
ήξίου πρεσβευτάς δεξασθαι παρ’ αυτού, δι’ ών αυτώ δηλώσει τί
βούλεται, τού δε των Ισραηλιτών βασιλέως πέμπεν επιτρέψαν
τος έλθόντες οι πρέσβεις έλεγαν κατ' εντολήν τού βασιλέως τον
Αχάβου πλούτον και τα τέκνα αυτού και τάς γυναίκας Αδάδου τυγ
χάνειν άν δ' όμολογήση και λαβείν αυτόν τούτων όσα βούλεται

ν D ν ν -- ο
συγχωρήση, την στρατιάν άπάξει και παύσεται πολιορκών αυτόν,

δ δ’ Αχαβος τους πρέσβεσεν έκέλευσε πορευθείσι λέγειν τώ βασι
λει αυτών, ότι και αυτός και οι εκείνου πάντες κτήματά εισιν αυτού,

§ 362 = 3 Reg. XX 27.

ROMSPELatZonaras II p. 163sq. ExcPetresc. Suidas 8. Ναβουθαι.
1 *άνομολογούμενόσROM 2 ετε δε MExc, om. Suid 3 προφήτην,

προφήτην είπεν MSPEExcSuid υπερβαλέσθαι EExcSuid *τήν τήν τε MSP
Exc 4 * είπεν – μετανοεί om. Lat είπεν έφ’ οίς έπι έπι Μ έπει SPEExc
Suid τοϊσγετολμημένοισM “τελέσειε RO 5 Αχάβου) τού αχάβου MSP
τού αχααβου Exc τού άχαάβ Suid, qui hic finit και ό μεν ό δε Εχο
6 βασιλεϊ finit Exc 7 i. marg. X Lat 8 δ τού αδάδου) αααdus filius adadi
Lat Αδάδου) αδάδου υιόσSPE αδάβου (δεχ β corr) υιόσΜ, incipit fol.254,
huius foli et duorum sequentium (– βασιλεύοντος $ 393) margines ita affecti,
ut saepe non paucae litterae euanuerint R, 9 και om. MSP 10 *έστράτευεν
RO 11 δε MSPE τήσ στρατιασ Μιτήσ στρατείασSP 12 οχυροτάτασΜ

13 μεν οn. ROM et fort. Lat έμενεν MSPE sammaria Lat αύτη
αυτή RO 14 ισχυρά, έχυρά Ε *περιβέβλητο. Ο δυσάλλωτοσ Ρ"

15 * sammariam Lat περικαθήσασ ROM 18 τών om. MSP 20 *Αδάδου,
αδάβου MSP 21 δε MSPE αυτόν, αυτώ MSPE 22 *συγχωρήσει Β. Ο
*στρατείαν SP1 23 *πρέσβευσιν Μ * έκέλευε- 8 * λέγειν) ειπείν,

είπι. Tas. m. 2 Ο 24 αυτών (αυτώ Μ) τώ βασιλείtr. MSP
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367

368

369

370

371

372

ταύτα δ’ άπαγγελάντων πέμπει πάλιν προς αυτόν άξιών άνω
μολογηκότα πάντα είναι εκείνου δεξασθαι τους πεμφθησομένους εις
τήν επιούσαν ύπ’ αυτού δούλους, οις έρευνήσασι τά τε βασίλεια
και τούς τών φίλων και συγγενών οίκους έκέλευε διδόναι πάν ότι
άν εν αυτοίς εύρωσε κάλλιστον, τα δ’ άπαρέσαντα σοί καταλεί
ψουσιν." Αχαβος δ’ άγασθείς επί τή δευτέρα πρεσβεία τού τών
Σύρων βασιλέως συναγαγών εις έκκλησίαν τό πλήθος έλεγεν, ώς
αυτός μεν ετοίμως είχεν υπέρ σωτηρίας αυτού και ειρήνης και γυ
ναίκας τάς ιδίας προέσθαι τώ πολεμίω και τά τέκνα και πάσης
παραχωρήσαι κτήσεως" ταύτα γάρ έπιζητών έπρεσβεύσατο πρώτον
δ Σύρος, νύν δ’ ήξίωκε δούλους πέμψαι τάς τε πάντων οικίας
έρευνήσαι και μηδέν εν αυταίς καταλιπείν τών καλλίστων κτημάτων
πρόφασιν βουλόμενος πολέμου λαβείν, εδώς ότι τών μεν έμαυτού

δ
ι'

υμάς ουκ ά
ν φεισαίμην, άφορμήν δ
’
εκ τού περί τών υμετέρων

άηδούς πραγματευόμενος εις το πολεμεν ποιήσω γεμήντά υμίν
δοκούνται, τ

ο δ
ε

πλήθος μή δεν ακούειν τών κατ' αυτόν έλεγεν,
αλλά καταφρονείν και προς το πολεμεν ετοίμως έχειν τους ούν

πρεσβευταίς άποκρινόμενος λέγειν άπελθούσιν, ότι τους το πρώ
τον άξιωθείσιν ύπ’ αυτού και νυν εμμένει τής τών πολιτών άσφα
λείας ένεκα πρός δ

ε

τήν δευτέραν άξίωσιν ούχ ύπακούει, άπέλυσεν

2
.

ν

αυτους.

2
. Ο δ' Αδαδος άκούσας ταύτα και δυσχεράνας τρίτονέπεμψε

πρός Αχαβον τους πρέσβεις άπειλών υψηλότερον τών τειχών οίς
καταφρονεί χώμα τούτοις έπεγείρειν αυτού τήν στρατιάν κατά δράκα
λαμβάνουσαν, εμφανίζων αυτώ τής δυνάμεως τ

ο πλήθος και κατα
πληττόμενος, τού δ

’

Αχάβου μή καυχάσθαι δεν άποκριναμένου

§ 367 = 3 Reg. XXI 5.

ROMSPELatZonaras II p. 164.

1 *άνωμολογηκότα) ά
ν

ώμολόγηκε τάRO 2 πάντα είναι είναι πάντα E

είναι πάντα τά (τά eras. Ρ) MSP 3 * αυτού, έμού Μ έρευνήσασί) έρευ
νήσειν RO 4 έκέλευσε M 5 εάν on. RO έν αυτούς έμαυτουσ Μ

απαρέσαντασίοι M σοί om. Lat 8 έτοίμως είχεν έσχεν ετοίμωσΜ αυτού,

codd. cunctorum Lat αυτών ed. pr. 9 τά om. MSP 1
0

επιζητών iterat B

1
4 φεισαίμην, η e
x
o corr, 8 αφορμήσB δ
ε MSP τού τήσRO

1
5 αηδούς αιδούσ RO 1
6 δε τε MSP μή δεν μηδέν MSP ακούειν

ύπακούειν MSPE τόν Μ
'

αυτόν, ό ex ώ
,

corr. B έλεγενl om. Μ έλεγον
SP συνεβούλευον, ο ex ε corr. Ε συνεβούλευσεν Ζon 17 *αλλά om. P

1
8 αποκρινόμενοσMSP 1
9 * έμμένει έμμέ et spat.uacuum 3 litt. M ασφα
λίασRP 20 ύπακούειν SP1 22 δε OSE 24 *χόμα. Ο “στρατείαν SP1
δράκα) δρά, reliquis euanidis R δράκα γήν M δράκαιγήσSPE singuloster

rae pugilos Lat 26 αποκρινομένου ROSP
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καθωπλισμένον άλλά τή μάχη κρείττω γενόμενον, έλθόντες οι πρέ
σβεις και δειπνούντα καταλαβόντες τον βασιλέα μετά τριάκοντα
και δύο βασιλέων συμμάχων έδήλωσαν αυτώ την άπόκρισιν δ. δ'
ευθέως τούτο προσέταξε και περιχαρακούν την πόλιν και χώματα
βάλλεσθαι και μηδένα τρόπον άπολιπείν πολιορκίας, ήν δ’ Αχα
βος τούτων πραττομένων ενάγωνία δεινή συν παντί τω λαώ, θαρ
ρεί δε και των φόβων άπολύεται προφήτου τινός αυτώ προσελθόν
τος και φήσαντος αυτώ τον θεόν ύπισχνείσθαι ποιήσειν τάς το
σαύτας τών πολεμίων μυριάδας ύποχειρίους, πυθομένω δέ, διά
τίνων άν ή νίκη γένοιτο, ,διά των παίδων, είπε, τών ήγεμόνων
ήγουμένου σού διά τήν άπειρίαν εκείνων “ καλέσαντος δε τούς
τών ήγεμόνων υιούς, ευρέθησαν δ’ ώς διακόσιοι και τριακονταδύο,
μαθών τον Σύρον προς ευωχίαν και άνεσιν τετραμμένον άνοιξας
τάς πύλας εξέπεμψε τους παίδας, τών δε σκοπών δηλωσάντων
τούτο τώ, Αδάδω πέμπει τινάς υπαντησομένους εντελάμενος, αν
μεν εις μάχην ώσι προεληλυθότες, να δήσαντες αγάγωσε προς

373

374

375

D ν Συ Σ Ω -- Ο, D ν. - 2 -
αυτόν, άν δ' ειρηνικώς, όπως ταυτό ποιώσιν. είχε δ’ έτοίμην
Αχαβος και την άλλην στρατιάν εντός τών τειχών, οι δε τών άρ
χόντων παίδες συμβαλόντες τους φύλαξε πολλούς αυτών άποκτεί

ν ν Σν Σν - Λ ο ν ν

νουσι και τούς άλλους άχρι τού στρατοπέδου διώκουσιν. ιδών δε
τούτους νικώντας δ βασιλεύς έξαφίησε και την άλλην στρατιάν άπα
σαν, ή δ’ αιφνιδίως έπιπεσούσα τους Σύρους έκράτησεν αυτών,
D -- --
ού γάρ προσεδόκων αυτούς έπεξελεύσεσθαι, και διά τούτο γυμνούς
και μεθύουσι προσέβαλλον, ώστε τάς πανοπλίας εκ των στρατο
πέδων φεύγοντας καταλιπείν και τον βασιλέα σωθήναι μόλις έφ'
αν ν ν Λ, Σν ν Ο ΟΥ ν

ίππου ποιησάμενον τήν φυγήν. Αχαβος δε πολλήν δδόν διώκων
τούς Σύρους ήνυσεν άναιρών αυτούς, διαρπάσας δετά έντή παρ

§ 372= 3 Reg. XXI 11.

ROMSPELatZonaras II p. 164.
1 “καθωπλισμένον μή καθωπλισμένονΟ “κρείττω om.OM et ut uid. Ε,

in quo quae inter μάχη et έλθόντεσ sunt in fine uersus euanuerunt 3 δε

8 δε ΜΡ 4 *χόματα. Ο 5 απολειπείνΜ ε άχαβοσ, χ ex β corr. uid. P
7 *προφήτου) και προφήτου M 8 φήίσαντοσ Ρα τοιαύτασΜ

ν
11 *εκείνων) τόν εκείνων M καλέσαντος καλέσασMSP 15 τούτο om. Μ
τω om. SP πέμπεν. Ο 16 προσεληλυθότεσMSP δήσαντες δήσαντεσ αύ
τούσ SPE 17 άν δεM τούτο Μ 18 στρατείαν SP 19 παίδες om. Μ
* συμβαλόντες λαβόντεσM αποκτείνουσιν RO αποκτείνωσε Μαποκτένουσι E
20 και – διώκουσιν οn. RO 21 δ) ότών ισραηλιτών OMSPLat * στρα

τείαν SP1 πάσαν E 22 δε MSPE “αιφνηδίωσO 24 προσέβαλον 8
25 καταλειπείν Μ * σωθήναι) διασωθήναι MSP 26 * όδόν om. ΜSP
Πosephus. Π. 17

376

378
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379

380

381

382

εμβολή, πλούτος δ’ ήν ουκ ολίγος, αλλά και χρυσού πλήθος και
άργύρου τά τε άρματα τού Αδάδου και τούς ίππους λαβών άνέ
στρεψεν εις τήν πόλιν. τού δε προφήτου παρασκευάζεσθαι φήσαν
τος και τήν δύναμινέτοιμην έχειν, ώς τώ, έπιόντι πάλιν έτει στρα
τεύσοντος έπ’ αυτόν τού Σύρου, ό μέν Αχαβος πρός τούτοις ήν.
3. Ο δε Αδαδος διασωθείς έκτής μάχης μεθ’ όσης ήδυνήθη

στρατιάς συνεβουλεύσατο τους αυτού φίλους, πώς αν επιστρατεύ
σηται τους Ισραηλίτας, οι δε έν μεν τους άρεσιν ουκ έδίδοσαν
γνώμην συμβαλείν αυτούς τον γάρ θεόν αυτών έν τους τοιούτοις
δύνασθαι τόπος και διά τούτο νύν υπ’ αυτών νενικήσθαι" κρα
τήσειν δε έλεγον έν πεδίω ποιησαμένους τήν μάχην, συνεβούλευον
δε πρός τούτω τους μεν βασιλέας ούς έπηγάγετο συμμάχους άπο
λύσαι πρός τά οικεία, τήν δε στρατιάναυτών κατασχεΐν άντ’ εκεί
νων σατράπας καταστήσαντα εις δε τήν τών άπολωλότων τάξιν

στρατολογήσαι δύναμιν εκ τής χώρας τής αυτών και ίππους και
άρματα, δοκιμάσας ούν ταύτα ειρήσθαι καλώς ούτως διεκόσμησε
τήν δύναμιν,

4. Αρξαμένου δε έαρος άναλαβών την στρατιάν ήγεν έπι τους
Εβραίους, και γενόμενος προς πόλει τινί, Αφεκά δ’ αυτήν καλού
σιν, έν μεγάλων στρατοπεδεύεται πεδίω. Αχαβος δ’ άπαντήσας
αυτώ μετά τής δυνάμεως άντεστρατοπεδεύσατο σφόδρα δ’ ήν όλ
γον αυτού το στράτευμα πρός τούς πολεμίους άντιπαραβαλλόμενον.
τού δε προφήτου προσελθόντος αυτώ πάλιν και νίκην τόν θεών
αυτώ διδόναι φήσαντος, να τήν ιδίαν ισχύν επιδείξηται μή μόνον
έν τους όρεσιν άλλά κάν τους πεδίοις υπάρχουσαν, όπερ ούκ είναι
δοκεί τους Σύρους, επτά μεν ήμέρας άντεστρατοπεδευκότες ήσύχαζον,

τη δε ύστάτη τούτων υπό τόν όρθρον προελθόντων εκ τού στρατο
πέδου τών πολεμίων και παραταξαμένων εις μάχην άντεπεξήγε και

§ 378 = 3 Reg. XXI 21.

ROMSPELatZonaras II p. 164sq.
3 *παρεσκευάζεσθαι Ρ" 4 έτει] έπι RO 6 *άδαβοσB έδυνήθη

MSP 7 συνεβουλεύσατο, α ex αν corr. M αυτού codd. * επιστρατεύ
σαιτο coni. 8 δ’ MSP 9 αυτών, αυτόν OS 10 νενικήσθαι) ένιάσθαι Μ
11 έλεγεν.Ο ποιησομένουσ RO 12 δε] ROLat τε MSP απολαύ

σαι Μ 13 πρός) εισMSP στρατείαν SP1 14 τάξιν, αξίαν RO 18 δ’ Ε
* έαρος αέροσB τού έαροσ(αρι. ras. 8) ΟΜSPZon στρατείαν 8 19 Αφεκά
δΊάφεκάδ' ΒαφεκάδεσOάφεκα δ' Mάφεκά δεSP αυτήν καλούσαν αύτη ήν M
20 κα

ι

3
8 MSP 23 in B αμde inter πάλιν et θεόν fuerunt euanuerunt

* νίκην νικήσειν ΟΜ 24 διδόναι on. ROM * επιδείξεται S 26 ήμέρας comi.
ήμέραισ codd. Ε άντοστρατοπεδευκότεσM 2

7 δ
’ MSPE προελθότων R

προσελθόντων SP 28 εις) πρόσMSP αντεπεξήγε, άντεπ 1
,

Tas. Η
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Αχαβος τήν [οικείαν] δύναμιν, και συμβαλαν καρτεράς τής μάχης
γενομένης τρέπεται τους πολεμίους εις φυγήν και διώκων επέκειτο.
α ν η C ν -- α ν ν α , ο ν Ω αν »η
οι δε και υπό τών άρμάτων και ύπ΄ άλλήλων άπώλοντο, ίσχυσαν
δ’ όλίγοι διαφυγείν εις τήν Αφεκά πόλιν αυτών, άπέθανον δε
και αυτοί τών τειχών αυτούς έπιπεσόντων όντες δεσμύριοι έπτα

Λ D ο 9 ν -- ν Ση ν

κισχίλιοι διεφθάρησαν δ΄ έν έκείνη τή μάχη άλλαι μυριάδες δέκα.
C ν ν -- ν Σή ιν ν Λ

δ δε βασιλεύς τών Σύρων Αδαδος φεύγων μετά τινων πιστοτάτων
οικετών εις υπόγειον οίκον έκρύβη, τούτων φιλανθρώπους και έλεή
μονας είναι φησάντων τούς τών Ισραηλιτών βασιλέας και δυνή
σεσθαι τώ συνήθει τρόπω τής ικετείας χρησαμένους τήν σωτηρίαν
αυτώ παρ’ Αχάβου λαβείν, ει συγχωρήσειεν αυτούς προς αυτόν
άπελθεϊν, άφήκεν, οι δε σάκκους ένδυσάμενοι και σχοινία ταϊς
κεφαλαίς περιθέμενοι, ούτως γάρ το παλαιόν ικέτευον οι Σύροι,
πρός Αχαβον παρεγένοντο και δείσθαι τον Αδαδον σώζειν αυτόν
έλεγον εις άει δούλον αυτού τής χάριτος γενησόμενον. δ δε συνή
δεσθαι

φήσας αυτώ περόντι και μηδέν έν τή μάχη πεπονθότιν αν -- ν

τιμήν και εύνοιαν, ήν άν τις άδελφώ παράσχου, κατεπηγγείλατο.
λαβόντες δε όρκους παρ' αυτού μηδέν άδικήσειν φανέντα προά
γουσι πορευθέντες έκ τού οίκου εν ώ κέκρυπτο και προσάγουσι τώ
Α ν » ο αν

θεζ έ
.. -
δε

Αν ο ν Α -χάβω έφ' άρματος καθεζομένω" ό δε προσεκύνησεν αύτόν. Αχα
D ο ν Ο νυν ν ν D Λ, D η - αν ν

βος δ’ έπιδούς αύτώ την δεξιάν άναβιβάζει επί τό άρμα και καταΛ, - 3 ν. ν ν - 3 - -- Υ
φιλήσας θαρρείν έκέλευε και μηδέν τών άτόπων προσδοκάν, Αδα
δος δ’ ευχαρίστει και παρ' όλον τον τού ζήν χρόνον άπομνημονεύ
σεν τής ευεργεσίας ώμολόγει και τάς πόλεις των Ισραηλιτών, άς

§ 383 = 3 Reg. XXI 29.

ROMSPELatZonaras II p. 165.
1 οικείαν δύναμιν) ιδίαν γνώμην RO suum eωerciίum Lat δύναμιν comi.
κραταιάσE 2 επέκειτο επέκειτο κτείνων MSPEZon 3 ύπο, ύi.

ras. S απώλλυντο MSP 4 δε MSP *αφακά ΜS Αφεκκα Zon 5 τει
χών, ε ex o corr. Ο τείχέων MSP τοιχών Ε. *δισμύριοι] δεσμύριοι και 8%
6 δε MSPE δέκα, δώδεκα Ε 7 φεύγων) φυγών (υ i. ras. maiore B) ΒΟΕ
*τινων) τινοσMS πιστοτάτων πιστωτάτων Ο πιστοτάτου τών MSP

πιστών Ε 8 ύπόγαιον MSP υπόγειων Ε τούτων τούτων δε MSP
9 φησάντων) φησάντων αυτώSP δυνήσασθαι R0 δυνηθήσεσθαι SP 10 κε
σίασO 11 αυτών αυτών MSP παρά MSP 12 αφήκεν) om. RO dimisiί
eos hoc αφere Lat, fort. aliud scripsit Iosephus *σχοινίρισM 14 * σώι
ζειν 8 15 * έλεγεν Ο 18 προσάγουσι EZon 19 guae inter οίκου et και
erant euan. Η έκέκρυπτο MSP 20 καθεζομένω) ω ex oυ M καθημένωE
αυτόν, αυτώ MSP 21 δ’ επιδούς) δε δούσE δε δίδους comi. * αναβι

βάζει] άνεβίβασεν MSP 22 *έκέλευσε MSP 23 ηυχαρίστει Ε όλον τον
όλίγονΟ απομνημονεύειν MSP

383

384,

385

386

387

17ης
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388

389

390

391

392

άπήνεγκαν οι πρό αυτού βασιλείς, άποδώσειν έπηγγείλατο και
Δαμασκόν ώστε εξελαύνειν εις αυτήν, καθώς και οι πατέρες αυτού
εις Σαμάρειαν είχον τούτο ποιείν, άνήσειν γενομένων δ’ αυτούς
όρκων και συνθηκών πολλά δωρησάμενος αυτώ Αχαβος άπέπεμ
ψεν εις τήν ιδίαν βασιλείαν καί τά μέν περί τής Αδάδου τού
Σύρων βασιλέως στρατείας έπι Αχαβον και τους Ισραηλίτας του
ούτον έσχε τό τέλος.

5. Προφήτης δέ τις τoύνομα Μιχαίας προσελθών τινι τών
Ισραηλιτών έκέλευεν αυτόν εις τήν κεφαλήν πλήξαι τούτο γάρ
ποιήσειν κατά βούλησιν τού θεού τού δε μήπεισθέντος προείπε
παρακούσαντα τών τού θεού προσταγμάτων λέοντι περιτυχόντα
διαφθαρήσεσθαι. συμβάντος τούτου τάνθρώπω πρόσεσιν ετέρω
πάλιν ό προφήτης ταυτό προστάσσων πλήξαντος δ’ εκείνου και
θραύσαντος αυτού το κρανίον καταδησάμενος την κεφαλήν προσ
ήλθε τώ βασιλεί λέγων αυτώ συνεστρατεύσθαι και παραλαβείν έπι
φυλακή τινα τών αιχμαλώτων παρά τού ταξιάρχου, φυγόντος δ'
αυτού κινδυνεύειν υπό τού παραδεδωκότος αποθανείν άπειλήσαι
γάρ αυτόν ει διαφύγοι ό αιχμάλωτος άποκτείνεν. δίκαιον δε φή
σαντος Αχάβου τόν θάνατον είναι λύσας την κεφαλήν επιγνώσκε
ται υπ' αυτού Mιχαίας ό προφήτης ών. έκέχρητο δε σοφίσματι
προς αυτόν τώ γενομένω πρός τούς μέλλοντας λόγους, είπε γάρ,
[ώς ό θεός άφέντ' αυτόν διαδράναι τήν τιμωρίαν Αδαδον τόν
βλασφημήσαντα εις αυτόν μετελεύσεται και ποιήσει σεαυτόν μεν
άποθανείν ύπ’ εκείνου, τον δε λαόν υπό τής στρατιάς αυτού, παρ
οξυνθείς δ’ Αχαβος πρός τόν προφήτην τόνμέν έγκλεισθέντα φυ
λάττεσθαι έκέλευσε, συγκεχυμένος δ’ αυτός έπι τους Μιχαίου λόγους
άνεχώρησεν εις την οικείαν,

§ 387 = 3 Reg. XX 34.

ROMSPELatZonaras II p. 165 sq. Michael Glycas II p.352 sq.
2 εις om. Μ 3 ανείσειν RO 4 απέπεμψεν αποπέμπει Μ απέπεμπεν

SP έπεμψεν Ε 6 στρατιάσROM 7 έσχε) είχε MP το om. SP 8 μ.
χαίαστούνoμα tr. MSPE τινή BOEZonGlycas ένι MSPLat 9 *εκέλενσεν
MSP *πλήξειν RO 10 προείπε προείπεν αυτώ SPELat προειπείν αυτώ
Μ 11 παρακούσαντι MSP *λέοντα. Ο 12 τούτου δε τούτου SPE τώ
ανθρώπω RO 13 τό αυτό Ε. *δεΜ 16 φυλακή ROPAZon φυλακήν MSP.

17 *παραδεδοκότοσ Β. 18 διαφύγοι, οι ex η corr. Η διαφεύγοί Ο
20 κέχρηται RO 22 *ως om. ΒΟ *ό ότι οοni. αφέντη άφετ’ RO
αφέντα MSPE 23 και ποιήσει σεαυτόν και ποιήσεισ εαυτον RO και ποιήσει
αυτόν SPE αυτόν M 24 *ύπ’ αυτόν ύπ’Μ αντ’ Zon κ
α
ι

υπό αντί Ζοη
στρατείασ SP1 25 δ' δε MSP δε ό Ε 2

6 * Επί ύπο. Ο 2
7 οικείαν,
Bekker οικίαν codd. Lat
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XV. 1. Και Αχαβος μεν εν τούτοις ην έπιάνειμε δε έπι τόν
Ιεροσολύμων βασιλέα Ιωσάφατον, δς αυξήσας τήν βασιλείαν και
δυνάμεις εν ταις πόλεσι τας έντή τών υπηκόων χώρα καταστήσας
ουδέν ήττον Aβία τού πάππου καταληφθείσης τής Έφράμου κλη
ρουχίας Ιεροβάμου βασιλεύοντος των δέκα φυλών φρουράς έγκαθί
δρυσεν, άλλ’ είχεν ευμενές τε και συνεργόν τό θείον δίκαιος ών
και ευσεβής και τί καθ' εκάστην ημέραν ήδύποιήσει και προσηνές
τώ θεώ ζητών, έτίμων δ’ αυτόν οι πέριξ βασιλικας δωρεας, ώς
πλούτόν τε ποιήσαι βαθύτατον και δόξαν άρασθαι μεγίστην.
2. Τρίτω δ’ έτει τής βασιλείας συγκαλέσας τούς ήγεμόνας τής

χώρας και τους ιερείς έκέλευε τήν γήν περιελθόντας άπαντα τον
λαόν τόν έπ’ αυτή διδάξαι κατά πόλιν τούς Μωσείους νόμους και
φυλάσσειν τούτους και σπουδάζειν περί τήν θρησκείαν τού θεού.
και ήσθη πάν τό πλήθος ούτως, ώς μηδέν άλλο φιλοτιμείσθαι
μηδε άγαπάν ώς το τηρεϊντά νόμιμα, ούτε προσχώριοι διετέλουν
στέργοντες τόν Ιωσάφατον και προς αυτόν ειρήνην άγοντες, οι δε
Παλαιστίνοι τακτους ετέλουν αυτώ φόρους και Άραβες έχορήγουν
κατ' έτος άρνας εξήκοντα και τριακοσίους και ερίφους τοσούτους,

πόλεις τε μεγάλας ώχύρωσεν άλλας τε και βαρείς, και δύναμιν
στρατιωτικήν προς πολέμους ηυτρέπιστο, ήν δε εκ μέντής Ιούδα
φυλής στρατός όπλιτών μυριάδες τριάκοντα, ών Έδναίος τήν ήγε
μονίαν είχεν, Ιωάννης δε μυριάδων είκοσι. δ δ’ αυτός ούτος ήγε
μών κάκι τής Βενιαμίτιδος φυλής είχε τοξοτών πεζών μυριάδας

§ 393 = 2 Paral. XVII 1.

ROMSPELatZonaras II p. 166.
1 έπάνεμl i. marg, ια΄ Ο ΧT Lat τόν τόν τών, ό ex ώ, corr. Η

3 χώρα om. P 4 Αβία] αβιά. Η αβιά. Ο ύπό αβία (αβιά MS) MSP ηuan
αθia Lat τούππαππου Ρ post πάππου adde δς uel simile καταληφθείσης– κληρουχίας om. Lat καταλειφθείσησ RO καταλειφθείσασMS καταληφθεί
σασP Έφράμου) έφραίμου SP έν έφραίμM 5 ιεροβοάμου SP φρουράς
φυλάσRO 6 και iterat B 8 *δ’ om. Ο αυτών P βασιλικας βασιλεία
MSPELat 10 δε τήσβασιλείασέτει tr. MSPE έτει έτι R 11 * και τούσι
ιερείσ τησ χώρασ tr. M * έκέλευσεP τήν γήν) την χώραν SP om.ut uid.
Lat 12 έπ’ αυτή περί αυτόν M ύπ’ αυτόν SPELat εν αυτή coni, κατά

πόλιν) κατά πόλεισΜΕ και τάσ πόλεισSP, of VI 73 Mωσείους μωσήουσ

ΒΟ μωσέωσMSP μωϋσέοσE mosaeos Lat 13 * θρησκείαν 8 14 φιλο
τιμήσθαι. Ο 15 πρόσχωροι SP 16 ιωσαφάτον Β' ιωσαφάτην O 17 άρ
ραβεσ Μ 19 όχυρώσιν Μ άλλας τε) άλλασSP πολλάς τε Cocceji, om.
Lat βάρεισ SP 20 πρός πολέμους και όπλα πρόσ τουσ πολεμίουσ
MSPLat εύτρέπιστο ROSP μεν 8. n. 1S 21 Εδναίος cdνομs Lat
ήγεμονείαν Μ 22 είκοσιν 8, Ρς 23 κάκι τής –p.262,1 ήγεμών on. RO
κακ) έκ SP

393

394

395

396

397
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398

399

400

401

είκοσι, άλλος δ' ήγεμών ώΧάβαθος όνομα μυριάδας όπλιτών όκτω
καίδεκα τό πλήθος τώ βασιλεϊ προσένειμε, πάρεξ ών εις τάς όχυ
ρωτάτας διέπεμψε πόλεις,

3. Ηγάγετο δε τώ παιδί Ιωράμω τήν Αχάβου θυγατέρα τού
τών δέκα φυλών βασιλέως Όθλίαν όνομα. πορευθέντα δ’ αυτόν
μετά χρόνον τινά εις Σαμάρειαν φιλοφρόνως Αχαβος υπεδέξατο και
τόν άκολουθήσαντα στρατόν έξένισε λαμπρώς σίτου τε και οίνου
και θυμάτων άφθονία, παρεκάλεσέτε συμμαχήσαι κατά τού Σύρων
βασιλέως, να την έντή Γαλαδηνή πόλιν Αραμαθάν άφέληται" τού
γάρ πατρός αυτήν τού αυτού πρώτον τυγχάνουσαν άφηρήσθαι τόν
εκείνου πατέρα τού δε Ιωσαφάτου τήν βοήθειαν επαγγελαμένου,

και γάρ είναι δύναμιν αυτώ μή ελάττω τής εκείνου, και μεταπεμ
ψαμένου τήν δύναμιν έξι Ιεροσολύμων εις Σαμάρειαν, προεξελθόν
τες έξω τής πόλεως οι δύο βασιλείς καθίσαντες έπι τού ιδίου θρό
νου εκάτερος τους οικείους στρατιώτας τό στρατιωτικόν διένεμον.
Ιωσαφάτης δ’ έκέλευσεν εί

,

τινές εισιπροφήται καλέσαντ’ αυτούς
άνακρίναι περί τής έπι τόν Σύρον εξόδου, ει συμβουλεύουσι κατ’
εκείνον τον καιρόν αυτώ ποιήσασθαι την στρατείαν και γάρ ειρήνη

τ
ε

και φιλία τότε τώ. Αχάβω πρός τόν Σύρον υπήρχεν έπι τρία
έτη διαμείνασα, άφ’ ού λαβών αυτόν αιχμάλωτον άπέλυσεν άχρις
εκείνης τής ήμέρας,

4
.

Καλέσας δ
ε

Αχαβος τούς αυτού προφήτας ώσει τετρακο
σίους τόν άριθμόν όντας έκέλευσεν έρεσθαι του θεού, ει δίδωσιν

αυτώ στρατευσαμένω έπι Αδερα νίκην και καθαίρεσιν τής πόλεως,

§ 397 = 2 Paral. XVII 14; $ 398 – 3 Reg. ΧΧΙΙ 2, 2 Paral. XVIII 1.
ROMSPELatZonaras II p. 166.

1 είκοσιν SAP2 άλλο 8 δ
ε Μ ώ
.

Χάβαθος) όχόβατοσMSP co
2onath Lat. Ωδάβαθος coni. μυριάδας –3 πόλεις ανηιαίorum habebat cen
ίun milia e

t praeter hos alia centum milia regi Yamulabamίμr, φuos direct
per munitissimas oiuitates Lat 2 όχυροτάτασM 4 αχάβω E θυγατέ
ραν Ε 5 Οθλίαν γοθoλίαν SPLat 7 έξένιζε Ο τε om. P 8 τε)

δ
ε Μ *συμμαχίσαι Β τού) τού τών Ε 9 τή om. MSP γαλαδίνη. Ο

γαλαδινή Μ φαίααα Lat αραμαθά RO ααραμαθάν Ρ αράμαθαν M arma
ίha Lat 1

0

αυτήν τού om. Μ 12 ελάττω. Ρε 1
3 προελθόντεσ Ο

εξελθόντεσE 14 καθίσαντες) και καθίσαντεσMSPELat 15 οικείοις) ιδίοισ

RO τό) τόν Ε
. * στρατιωτικών στρατικών. Ο
ι

16 δε MSPE καλά
σαντα RO καλέσαντεσ SP 1

8

αυτών αυτών MSP επ’ αυτον Ρ
ι

στρα
τείαν στρατιάν ROMSP εκστρατείαν Ρ

ς 19 τε om. ΜSP 22 - 6' MSP
αυτού codd. Ε εαυτού Zon ώσει om. Μ ώσSPE 23 έρεσθαι) ερέ

σθαι Ρ αίρεσθαι. Ο τού θεού) τόν θεόν MP 2
4

στρατευσάμενοσ S

έπι Αδερα spurium uid. "Αδερα) αδερά Β αδία Μ αδάδων Ραδηάδω S τον
άδαδον Ε

.

ααααμη Lat τής om. Μ

5

10

15

20
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δι’ ήν έκφέρειν μέλλει τόν πόλεμον. τών δε προφητών συμβου
λευσάντων εκστρατεύσα, κρατήσειν γάρ τού Σύρου και λήψεσθαι
υποχείριον αυτόν ώς και το πρώτον, συνείς εκ των λόγων Ιωσά
φατος, ότι ψευδοπροφήται τυγχάνουσιν, έπύθετο τού Αχάβου ει
και έτερός τίς έστι προφήτης του θεού, να άκριβέστερον μάθωμεν
ν -ν Λ, Ως ξ Σ ΣΥ η οι -- Σ) D -

περί των μελλόντων" δ δ’ Αχαβος είναι μεν έφη, μισείν δ’ αυτόν
κακά προφητεύσαντα και προειπόντα ότι τεθνήξεται νικηθεις υπό
ο κ. Σ)

ά δε νύν αυτόν έχειν" καλείσθαι δε Mτού Σύρου, έν φρουρά δε νύν αύτόν έχειν" καλείσθαι δε Μιχαίαν,
ς - Σ Σ 1-. • - ανκα

ι

ο Λ
,

ν D -

υιόν δ
'

είναι Ομβλαίου" τού δ΄ Ιωσαφάτου κελεύσαντος αύτόν
-- D -ν Σν ν ν ν ν C ν

προαχθήναι πέμψας ευνούχον άγει τόν Μιχαίαν, κατά δε τήν δδόν
έδήλωσεν αυτώ δεΰνούχος πάντας τους άλλους προφήτας νίκην τώ
βασιλε προειρηκένα. δ δε ούκ έξόν αυτώ καταψεύσασθαι τού θεού

ν 2
)

D ο - Ο, ΣΑ Σ -- ν - - Σ
)

ν ΣΥ
φήσας, άλλ’ έρεϊν ότι ά

ν

αύτώ περί τού βασιλέως Παύτός είπη,

C τ
α ν ν ΣΥ ν D - D ν τα Σ Λ

ώς ήκε πρός τόν Αχαβον και λέγειν αύτώ τάληθές ούτος ένωρκί
σατο, δείξαι τον θεόν αυτώ φεύγοντας τους Ισραηλίτας έφη και

-ν Ω -
διωκομένους υπό τών Σύρων και διασκορπιζομένους ύπ’ αυτών εις
τά όρη, καθάπερ ποιμένων ήρημωμένα ποίμνια έλεγε δε σημαί- Σ

)

νειν τους μεν μετ' ειρήνης άναστρέψειν εις τά ίδια, πεσείσθαι δ

αυτόν μόνον έντή μάχη. ταύταφήσαντος τού Μιχαία πρός Ιωσά

ο ΣΥ Σ
)

D ον ν » η Σ
) η ν ν

φατον ό Αχαβος ,άλλ" έγωγε μικρόν έμπροσθεν έδήλωσά σοι την
τάνθρώπου πρός με διάθεσιν, και ότι μου τα χείρω προεφήτευσε"
τού δ

ε Μιχαία ειπόντος, ώς προσήκεν αυτώ πάντων άκροάσθαι
τών υπό τού θεού προλεγομένων, και ως παρορμώσιν αυτόν οι

§ 401 = 3 Reg. XXII6, 2 Paral. XVIII 5.

ROMSPELat Zonaras II p. 166.

2 εκστρατεύσειν RO 3 αυτόν ύποχείριον tr. SP και 3. η
.
1 P

ιωσαφάτησE 4 ψευδοπροφήται τυγχάνουσιν ψευδοπροφητών συμβουλευ
σάντων εκστρατεύσαι κρατίσειν (κρατήσεινΟ) παρατυγχάνουσιν RO ψευδοπρο
φητών συμβουλευσανπαρατυγχάνουσιν Μ 6 δε ROSPE *δε αυτόν M

8 τού Σύρου, τού σύρ, post ρ 3-4 litt, euanidae R τών σύρων Ο τού σύρων
βασιλέωσ και διά τούτο MSPLat τού τών σύρων βασιλέωσ και Ε φρουρά

δ
ε

φυλακή MSPE 9 δ’ είναι om. ΜSPLat Όμβλαίου) α e
x ε corr. Η

ήμβλαίου. Ο εμβλέου MS εμβλέου Ρ
υ

εμβλαίου Ρ
ς

οθαρι Lat δ
ε BSPE

* ίσαφάτου. Ο 1
1 *ό ευνούχοσ έδήλωσεν αυτώ tr. MSP 1
2 *δ* MSP

* καταψεύδεσθαι MSP 1
3 αλλ' αλλά S
,

fort. spurium άν, ούν ΒΟ
αυτός) 8

. n. 1 R, om. Ο αυτώι Ρ 14 ταληθή Ε τούτωσS ένωρκήσατο
SPE 1

5

φεύγοντασ αυτώ tr. Ε τούσ ισραηλίτασ φεύγοντασ tr. M

1
6 *ύπ’ αυτών εις τά όρη on M 1
7

ήρημωμένα) ήρημομένα Ο άνηρημένων

τ
ά MSP δ
ε τ
ε

MSPLat 1
8

αναστρέψαι RZon αναστρέφειν MSPE δεE

1
9 "πρός Ιωσάφατον αεία τ
ο αρbat Lat 2
1

ετού ανθρώπου RO “πρός)
φησε πρόσVat apud Hudson και ότι –προεφήτευσε om. Μ 23 παρορ
μήσειεν Μ παρορμήσειαν SP

402

403

404

405

406
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ψευδοπροφήται ποιήσασθαι τον πόλεμον έλπίδι νίκης, και ότι δεν
πεσεΐν αυτόν μαχόμενον, αυτός μεν ήν έπ’ έννοία, Σεδεκίας δέ τις
τών ψευδοπροφητών προσελθών Μιχαία μέν μή προσέχειν παρ

407 ήνει" λέγειν γάρ αυτόν ουδέν άληθές τεκμηρίω δε έχρήσατο οίς
Ηλίας προεφήτευσεν δ τούτου κρείττων τά μέλλοντα συνιδείν" και 5
γάρ τούτον έλεγε προφητεύσαντα έν Ιεζερήλα πόλει έντώ Ναβώ
θου άγρώ το αίμα αυτού κύνας άναλιχμήσεσθαι προειπείν, καθώς

408 και Ναβώθου τού δι’ αυτόν καταλευσθέντος υπό τού όχλου. δήλον
ούν, ότι ούτος ψεύδεται τώ κρείττον προφήτη τάναντία λέγων από
ήμερών τριών φάσκων τεθνήξεσθαι. γνώσεσθε δ' είπερ έστιν 10
άληθής και του θείου πνεύματος έχει την δύναμιν ευθύς γάρ βα
πισθεις ύπ’ έμού βλαψάτω μου την χειρα, ώσπερ Ιάδαoς τήν Ιερο
βοάμου τού βασιλέως συλλαβείν θελήσαντος άπεξήρανε δεξιάν άκή

409 κοας γάρ ομαι τούτο πάντως γενόμενον" ώς oύν πλήξαντος αυτού
τον Μιχαίαν μηδεν συνέβη παθεΐν, Αχαβος θαρρήσας άγειν την 15
στρατιάν πρόθυμος ήν επί τον Σύρον, ενίκα γάρ ομαι το χρεών
και πιθανωτέρους έποίει του άληθούς τους ψευδοπροφήτας, να λάβη
την άφορμήν τού τέλους. Σε δεκίας σιδήρεα ποιήσας κέρατα λέγει
πρός Αχαβον, ως θεόν αυτό σημαίνειν τούτοις άπασαν καταστρέ

410 ψεσθαι την Συρίαν. Mιχαίαν δε μετ' ου πολλάς ήμέρας ειπόντα τον 20
Σεδεκίανταμείον εκταμιείου κρυβόμενον άμείψειν ζητούντα φυγείν
τής ψευδολογίας τήν δίκην, έκέλευσεν δ βασιλεύς άπαχθέντα φυ
§ 406 = 3 Reg. XXII 19, 2 Paral. XVIII 15.

ROMSPELatZonaras II p. 166.
1 έλπίδε έν ελπίδ. Ο 2 έννοιασE 3 προελθών Μ. Μιχαία μεν,

τώ μεν μιχαία MSP τώ μιχαία Ε 4 ουδέν om. Μ δ'έχρήτο E 5 *ήλιασ
8 6 Ιεζερήλα ιεζερλα Ο ζαρά Μιζάρα SP εζαράE ατανα Lat Nα
βώθου) ναβρυθαίω Μ ναβρυθαίου (ου finale ex ω corr. 8) SE ναβρυθαίωι Ρι
ναβουθαι Ρε παθοthei Lat 7 άναλιχμήσεσθαι, αναλικμήσασθαι ROE λεκμή
σασθαι M8 λιχμήσασθαι Ρ 8 Ναβώθου) ναβούθου MSP τόνναβουθαίου Ε
nabothei Lat 9 ότι] ώσMSPE *κρείττον προφήτη) κρίνεν τόν προ
φήτην RO λέγειν Ο 10 *φάσκων) φάσκων ταύτησΜ εγνώσεσθε δ'
on. RO γνώσεσθαι δ' SP * είπερ είπερ δ’ RO 11 *την δύναμιν έχει tr

.

MSP 12 Ιάδαος ιάδοσΜ αδοσ SPE adon Lat * ιεροβάμου R 14 πάν
τωσ τούτο tr. SP πάντοσ R 1

5 *μιχαία Ε μηδεν) ουδέν Ε. * συνέβη
μηδέν tr. M 16 στρατείαν 8 1

7 πιθανοτέρουσ ποιεϊ Μ 1
8

ταληθούσ
MSP Σε δεκίας -20 Συρίαν suspecta Σε δεκίας) σ

ε δεκίασ δ
ε MSP fund

slans sedcchias et Lat 19 πάσαν ΜSP καταστρέψεσθαι) eX Lat κατα
στρέψασθαι RO καταστρέψαι MSP 2
0 την om. ΜSP 21 ταμιείον) Din

dorf ταμείον codd. ΕZon έκι ROMP2EZon εκ τούSP1 ταμείου, Dindorf
ταμείου codd. ΕZon “κρυβόμενον κρυβησόμενον MSP κρυπτόμενος Zon
ζητούντασ Ο φυγήν R
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2)

λάττεσθαι πρός Αχάμωνα τόντής πόλεως άρχοντα και χορηγεσθαι
μηδέν άρτου και ύδατος αυτώ περισσότερον,

5. Και Αχαβος μεν και Ίωσάφατος ότών Ιεροσολύμων βασι
λεύς άναλαβόντες τάς δυνάμεις ήλασαν εις Ραμάθην πόλιν τής
Γαλαδίτιδος. δ δε τών Σύρων βασιλεύς άκούσας αυτών την στρα
τείαν άντεπήγαγεν αυτούς τήν αυτού στρατιάν και ούκ άπωθεν τής
Αραμάθης στρατοπεδεύεται, συνέθεντο δε ότε Αχαβος και Ιωσά
φατος άποθέσθαι μεν τόν Αχαβοντό βασιλικόν σχήμα, τόν δε τών
Ιεροσολύμων βασιλέα τήν αυτού στολήν έχοντα στήναι έντή παρα
τάξει, κατασοφιζόμενοι τά υπό τού Μιχαία προειρημένα, εύρε δ'
αυτόν το χρεών και διχα τού σχήματος, ό μέν γάρ Αδαδος διτών
Σύρων βασιλεύς παρήγγειλε τη στρατιά διά τών ήγεμόνων μηδένα
τών άλλων άναιρείν, μόνον δε τον βασιλέα τών Ισραηλιτών, οι
δε Σύροι τής συμβολής γενομένης ιδόντες τον Ιωσάφατον έστώτα
πρό τής τάξεως και τούτον εικάσαντες είναι τον Αχαβον ώρμησαν
έπ’ αυτόν και περικυκλωσάμενοι, ώς έγγύς όντες έγνωσαν ούκ όντα
τούτον, άνεχώρησαν όπίσω, άπό τε άρχομένης ήούς άχρι δείλης
μαχόμενοι και νικώντες άπέκτειναν ουδένα κατά τήν τού βασιλέως
έντολήν ζητούντες τον Αχαβον άνελεϊν μόνον και ευρείν ού δυνά
μενοι, πας δέ τις βασιλικός του Αδάδου Aμανός όνομα τοξεύσας
εις τούς πολεμίους τιτρώσκει τον βασιλέα διά τού θώρακος κατά
τού πνεύμονος. Αχαβος δε τό μεν συμβεβηκός ουκ έγνω ποιήσαι
τώ στρατεύματι φανερόν μήτραπείησαν, τον δ’ ήνίοχον έκέλευσεν
έκτρέψαντα τό άρμα εξάγειν τής μάχης, χαλεπώς γάρ βεβλήσθαι

§ 410 = 3 Reg. XXII 26, 2 Paral. XVIII 25.

ROMSPELat Zonaras II p. 166 sq.
1 Αχάμωνα) αρbanum Lat 3 ιωσαφάτησE 4 Ραμάθην αραμάθην

MSP βουμάθην E ramatha Lat 5 γαλααδίτιδοσΜ αυτών, αυτού ROM

στρατείαν) ed. pr. στρατιάν codd. 6 αυτού codd. Ε άποθεν ΒΟΡα
7 Αραμάθης) ναηαίha Lat συνέθετο R και] και όO ιωσαφάτησ

SP 8 μεν τόν Αχαβον om. MSP τών om. M 9 αυτού, αύτην Opropria
Lat 10 κατασοφιζόμενοι) coni, κατασοφιζόμενοσ ROE κατασοφιζόμενον
MSP et ut uid. Lat μιχαίου ΡΕ 12 κα

ι

την στρατιάν RO “μηθένα SP

1
4

συμβολής) παρεμβολήσΟ συμβολήσS γινομένησS ιωσαφάτην Ε

1
5 *πρό iterat Ο 1
7 από τ
ε

αρχομένης ROLat πάντεσ αρχομένησ δ
εMSP

αρχομένησ δ’Ε δείλης, ROLat δείλησ όψίασSPE δείλησ όψίασγενομενησΜ

1
8 τού βασιλέως αδάδου Ε 1
9

ζητούντες iterat R ανελεϊν έλεϊν ΒΟ

2
0

άμανοσ MSP anan Lat 2
3

τραπείησαν τραπή δεσαν SPLat

2
4

έκτρέψανται επιστρέψαι MSP et ut uid. Lat εξάγειν και εξαγαγεΐν MSP
εξαγαγεΐν Ε

411

412
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414

415
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416

417

418

419

420

και καιρίως. δδυνώμενος δε έστη επί τού άρματος άχρι δύνοντος
ήλιου και λιφαμήσας άπέθανε
6. Και τό μέν τών Σύρων στράτευμα νυκτός ήδη γενομένης

ανεχώρησεν εις τήν παρεμβολήν, και δηλώσαντος τού στρατοκήρυκος
ότι τέθνηκεν Αχαβος άνέζευξαν εις τά ίδια, κομίσαντες δε τόν
Αχάβου νεκρόν εις Σαμάρειαν εκεί θάπτουσ. και το άρμα άπο
πλύναντες εν τή. Ιεζερήλα κρήνη καθημαγμένον τώ τού βασιλέως
φόνω άληθή τήν Ηλία προφητείαν έπέγνωσαν οι μεν γάρ κύνες
άνελιχμήσαντο το αίμα, αι δε εταιριζόμενα έντή κρήνη τό λοιπόν
λουόμεναι τούτω διετέλουν. άπέθανε δ’ έν Αραμάθη, Μιχαία
τούτο προειπόντος, συμβάντωνούν Αχάβω τών υπό των δύο προ
φητών ειρημένων μέγα τό θείον ήγεσθαι και σέβειν και τιμάν
αυτό πανταχού, και τής άληθείας μήτά πρός ήδονήν και βούλησιν
πιθανώτερα δοκεϊν, υπολαμβάνειν δ' ότι προφητείας και της διά
τών τοιούτων προγνώσεως ουδέν έστι συμφορώτερον παρέχοντος
ούτω τού θεού τί δει φυλάξασθαι, λογίζεσθαί τε πάλιν έκ τών
περί τον βασιλέα γεγενημένων στοχαζομένους προσήκε τήν τού χρεών
ισχύν, ότι μηδε προγνωσκόμενον αυτό διαφυγείν έστιν, άλλ’ υπέρ
χεται τάς άνθρωπίνας ψυχάς ελπίσι κολακεύον χρηστας, ας εις
το πόθεν αυτών κρατήσει περιάγει, φαίνεται ούν και Αχαβος υπό
τούτου την διάνοιαν άπατηθείς, ώστε άπιστήσαι μεν τους προλέ
γουσι την ήτταν, τους δε προς χάριν προφητεύσασι πεισθείς άπο
θανείν. τούτον μεν ουν δ πας Οχοζίας διεδέξατο.
§ 416 = 3 Reg. XXII 36.
ROMSPELatZonaras II p. 167. -

1 και καιρίως) και ρίωσ, ante ρ spat. 1 litt. δ’ SPE δύνοντος
δύναντοστού MSP δύναντοσE δύντος coni. 2 και om. SP λεφαμήσασRO
λιποθυμήσασ MSP λειποθυμήσασ Ε βασίus easanguis Lat 4 *ανεχώρησαν
MSP και δηλώσαντος) δηλώσαντοσ δε MSP 5 κομίσαντες – 6 Σαμάρειαν
corpus uero achab sui ad samariam referenίσs Lat 7 Ιεζερήλαιέζερήλα Β
ιζαραχη Μιζάρα SP ιεζερά Ε iezara Lat κρήνη) ήν δε M κρήνη ήν δε SP
κρήνη ήν γάρ Ε *καθημαγμένον καθηγμένον M 8 *ήλα 8, 9 ανελιχμή
σαντο) Hudson ανελκμήσαντο codd. άπελίχμησαν Ε τό) αυτού (ού exώ corr.
S) τόSPELat 10 ετούτο RO *δε MSP Αραμάθη) βαμαθών MSP βαμα
θώνη E ramatha Lat 11 προειπόντος προειρηκότοσMSPE 12 τό) τετό Μ
δεί τό SPLat και τιμάν αυτό πανταχού και σέβειν tr. MSP 13 τής) τάσ,
ά corr. M 15 τών τοιούτων τούτων RO 16 ούτω δ’ ούτω Μ ούτωσSP
φυλάξεσθαι RO λογιζέσθω Ο τε) δε RO 17 *χρεών) χρέωσ R χρέ

ουσ Ο 18 αλλά 8 19 κολακεύων RSP 20 πόθεν) ποθεν R ποθούν. Ο
ποθεϊν SP αυτώΒΟ κρατήση Μ Αχαβος) ό άχαβοσO 21 ώστε) ώσS
22 πρός τά πρόσMSP
Subscriptio: τέλοστού όγδόου βιβλίου τήσιωσήπου ιουδαϊκήσ αρχαιολο

γίασB φλαβίου Ιωσήπου ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασβιβλίον όγδοον Ο φλανίου
Ιωσήππου (Ιωσήπου 8) ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασ λόγοσ όγδοοσ (η S) MS eω
plicit fauti toseppί μdaioae antiquitatis liber VIII incipit VIIΙΙ Lat

10

15
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ΙΧ.

Τάδε ένεστιν έντή ενάτη τών Ιωσήπου ιστοριών
τής Ιουδαϊκής άρχαιολογίας,

α. Ως στρατευσάμενος ο Αχάβου πας Ιώραμος έπι Μωαβίτας
έκράτησεν αυτών,
β. ώς ο ομώνυμος αυτώ. Τώραμος βασιλεύων τών Ιεροσολυ

μιτών την αρχήν πάσαν λαβών τούς τε αδελφούς και τούς πατρώους
φίλους απέκτεινεν.
γ. ότι τής Ίδρυμαίας αποστάσης και στρατευσάντων έπ' αυτόν

Αράβων ή τε δύναμις αυτού πάσα διεφθάρη και οι παίδες αυτού πάρεξ
ενός όντος έτι νηπίου και πρός τούτοις αυτός ασεβής γενόμενος κα
κώς τόν βίον κατέστρεψεν.
δ. στρατεία τού Σύρων και Δαμασκού βασιλέως έπι τόν τών

Ισραηλιτών βασιλέα Ίώραμον και πώς πολιορκηθείς ούτος έν Σαμα
ρεία παραδόξως τον κίνδυνον διέφυγεν.

εί
.

ώς αυτός Ίώραμος απέθανεν ύπό Ίηού αναιρεθείς τού ιππ
άρχου και η γενεά αυτού και ότών Ιεροσολύμων βασιλεύς Όχοζίας,

ς
,

ότι μετά την τούτου τελευτην ό Ίηούς έβασίλευσε τών Ισρα
ηλιτών έν Σαμαρεία διατρίβων και οι παίδες αυτού έπι γενεάς τέσ
σαρας.

ζ. ώς γυνή τις Όθλία τούνοματών Ιεροσολυμιτών έβασίλευσεν
επί έτη πέντε και ανελών αυτήν ο αρχιερεύς Ιώδας τόν Οχοζίου
παΐδα Ιωάσην απέδειξε βασιλέα.

ROMSPILat

κεφάλαια του ενάτου λόγου praemittunt MS β
ί θ
'
i.marg. apponit R

1 έννάτη RM Ιωσήππου Μ
Ι

3 numeri desunt MSP ώραβοσΡ 4 κρα
τήσειεν MSP 5 ώραβοσP τών on. RO 6 πάσαν λαβών) παραλαβών
coni. 7 απέκτεινε S

* 8 γT IIΙΙ Lat, in quo hoc caput post quartum ex
hibetur ώιμαία 8 στρατευσάντων στρατοπεδευσάντων MSP 9 άρ
ράβων M 1

1

κατέστρεψε MSAPν 1
2 δ
)Πl Lat στρατία ROM σύρου Μ

βασιλέως regum Lat 13 πολιορκιθείσR ούτος) μse quoque Lat

1
4

διέφυγε Ρ
ά

έφυγεν Β 1
5

ώς αυτός ώσαύτωσΜ Ίηού) ηούσRO hious Lat

1
6

achazίας Lat 17 ηούS hieus Lat 18 αd generationen quartan Lat

2
0 Οθλια γρθολία MSPLat 2
1 Ιώδας, Ιωάβασ RO oahdas Lat Oχο

ζίου όζιου Μορλατιας Ιαι 2
2

Ιωάσην ισον Μιρας Lat βασιλέα απέ
δειξεν tr. M βασιλέα om. SP
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η Αζαήλου τού Δαμασκηνών βασιλέως επί τούς Ισραηλίτας
στρατεία και ώς πολλά κακά τήν τε χώραν αυτών διαθείς και την
Σαμαρέων πόλιν ολίγω πάλιν ύστερον χρόνω στρατεύσας επί τούς
Ιεροσολυμίτας και πολλά χρήματα λαβών παρά τού βασιλέως αυτών
εις Δαμασκόν ανέζευξεν.
θ'. ώς Aμασίας ότών Ιεροσολυμιτών βασιλεύς στρατευσάμενος

έπι Ίδρυμαίους και Αμαληκίτας ένίκησεν.
ι"
.

ώς αυτός ούτος πολεμών πρός τόν Ισραηλιτών βασιλέα Ιωα
σον ήττάται μέν, ληφθείς δ

ε

αιχμάλωτος και πολλά χρήματα δούς
απελύθη πάλιν εις τήν εαυτού βασιλείαν και ώς ο παίς αυτού, Οζίας

τ
ά πέριξ έθνη έχειρώσατο.

να στρατεία τού τών Ισραηλιτών βασιλέως ”Ιεροβάμου έπι Συ
ρίαν και νίκη.
ιβ. ώς ό τών Ασσυρίων βασιλεύς στρατευσάμενος επί Σαμά

ρεαν και πολλά χρήματα παρά Φακέα τού βασιλέως αυτών είσπραξά
μενος εις την οικείαν υπέστρεψεν.
ιγ. ότι στρατευσάμενος Ραασσειν ο Δαμασκού βασιλεύς έπι Ιερο

σολυμίτας ήνάγκασεν Αχάζην τον βασιλέα πέμψαντα χρήματα πολλά
πρός τόν βασιλέα Ασσυρίων πείσαι τούτοις αυτόν έπι Δαμασκόν
στρατεύσασθαι.
ιδ. ώς κατά κράτος είλεν ότών Ασσυρίων βασιλεύς Δαμασκόν

και διέφθειρε μεν αυτών των βασιλέα, τούς δε ανθρώπους αναστήσας
εις Mηδίαν έτερα έθνη κατώκισεν έν Δαμασκώ.

μ
ε ώς Σαλμανάσαρ ότών Ασσυρίων βασιλεύς στρατευσάμενος

έπι Σαμάρειαν και πέντε πολιορκήσας έτεσιν έν
,

αυτή τόντών Ισραη
λιτών βασιλέα Ωσήν παραστησάμενος την πόλιν απέκτεινεν,
ις", και ώς ο Ασσύριος τάς δέκα τών Ισραηλιτών φυλάς εις

τήν Mηδίαν κατοικίσας έκτής Περσίδος τότών Χρυθαίων έθνος εις
την εκείνων μετήγαγε χώραν, ούς Έλληνες Σαμαρείς καλούσαν,
περιέχει ή βίβλος χρόνον ετών εκατόν και πεντήκοντα και ζ΄ μηνών,

ΒΟΜSΡΙΑΕ

1 Αζαήλου αζήλου Μ 2 στρατια Μ κακά πολλά tr. MSP 3 σα
μαρειτών MSP ολίγω πάλιν om. ΜSP 4 αυτών om. Ο 5 ανέζευξεν)
υπέστρεψεν M 8 Ιώασον) άωσον Μ ιολας Lat 9 δ’MSP 1

0 και ώς
decino cap. ascribit Lat, nouum caput (ια RO) codd. Οζίας) οχοζιασ SP

1
2 ια) ΧT Lat ιβ΄ ΒΟ στρατια Μ Ιεροβάμου) ωράμου ΜΡ ωράβου S

ierοbaham Lat 1
4 β' ΧΙΙ Lat γ' RO Ασσυρίων) ισραηλιτών M

1
5 Φακέα, φακίου MSP phacata Lat 1
6

απέστρεψεν Ο 1
7 ιγ) ΧΙΙΙ Lat

ιδ
’

RO Ραασσειν άρασιν Μάρασήν PαρασήσS rasim Lat 1
8

ήνάγκασεν
Αχάζην ένααζήν R αναζήν. Ο σούφι ααφιη Lat 2

1 ιδ' ΧΙΙΙΙ Lat με RO
ελεν) έλαβεν MSP ασσυρίων e

x

συρίων corr. S 2
3

μήδειαν Ο κατώ
κησεν ROMSP 2

4

ιεT XY Lat ις΄ RO Σαλμανάσαρ) άρμανάσαροσΜ
σαμανάσσαροσΡ σααμανάσαροσS Salmanasar Lat 2

6

Ωσήν) ώσήν Mήν RO,
om. Lat απέκτεινε MSς 2

7

ης". ΑΥl Lat ζ΄ RO και om. Lat ασύ

ριοσ P εις Om. Μ 2
8

Mηδίαν) μή Ο κατωκήσασ Μ κoυθαίων MS
cotheorum Lat 2
9

έλληνασO 30 χρόνων P έτών ρ" και ν' και επτά
μηνών Ο έτών ρη και μηνών ζ"SP (i
.

marg. man. rec. ,PN cod. 2253“P) ετών
εκατόν πεντηκονταεπτά και μηνών επτά M annorum CL et mensium VI Lat

10

15
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Ι. 1. Ιωσαφάτη δε τώ βασιλεϊ παραγενομένω εις Ιεροσόλυμα
άπό τής συμμαχίας τής πρός Αχαβοντόν τών Ισραηλιτών βασιλέα, ήν
Αδεριτώ Σύρων πολεμούντι βασίλει παρασχών ήν ως προειρήκαμε,

Ίηούς ό προφήτης συντυχών ήτιάτο τής πρός Αχαβον συμμαχίας
άνθρωπον άσεβή και πονηρόν τόν γάρ θεόν άηδώς μεν επί τούτω
διατεθήναι, βύσασθαι μέντοι καίπερ ήμαρτηκότα διά τήν ιδίαν
αυτού φύσιν ούσαν άγαθήν έλεγενέκ τών πολεμίων και τότε μεν 2
έπ’ ευχαριστίας και θυσίας ό βασιλεύς τρέπεται του θεού, μετά
ταύτα δε τήν χώραν ώρμησεν περιερχόμενος έν κύκλω πάσαν όσης
αυτός έπήρχε τόν λαόν έκδιδάσκειν τά τε νόμιμα τά διά Μωσήους
υπό θεού δοθέντα και την ευσέβειαν τήν προς αυτόν, και δικα-3
στάς άποδείξας έν εκάστη πόλει τών βασιλευομένων υπ' αυτού
παρεκελεύσατο μηδενός ούτως ώς τού δικαίου προνοουμένους κρί
νειν τους όχλος μήτε δώρων μήτε άξιώματος τών εν υπεροχή διά
πλούτον ή γένος είναι δοκούντων, βραβεύειν δε άπασιτό ίσον επι
σταμένους, ότι και τών κρύφα πραττομένων έκαστον δ θεός βλέπει.

ταύτα διδάξας κατά πόλιν έκάστην τών δύο φυλών ύπέστρεψεν εις 4
Ιεροσόλυμα, κατέστησε δε και εν τούτοις κριτάς έκτών ιερέων και
τών Ληουιτών και τών τά πρώτα τού πλήθους φερομένων παραι
νέσας επιμελείς και δικαίας ποιείσθαι πάσας τάς κρίσεις" άν δε 5

περί μειζόνων διαφοράν έχοντες των όμοφύλων τινές εκ τών άλλων

προς αυτούς πέμψωσι πόλεων, τούτοις δε μετά πλείονος σπουδής
άποφαίνεσθαι δικαίως περί των πραγμάτων, μάλιστα γάρ τάς έν
ταύτη τή πόλει κρίσεις, έν ή τόν τε ναόν είναι τού θεού συμβέ
βηκε και δίαιταν ο βασιλεύς έχει, προσήκε σπουδαίας είναι και

§ 1 = 2 Paral. ΧΙΧ 1.

ROMSPELatZonaras II p. 167 sq.
Titulum praemittunt: φλαυΐου Ιωσήππου ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασ λόγοσ

έννατοσ (θ΄ 8) ΜS φλαυίου Ιωσήπου ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασ λόγοσ θ΄ Ε
1 *ϊωασαφάτη Ρ 2 *τή συμμαχίασS *Αχαβον τόν άχαβον Ο 3 Αδερη
άδδερ. Ο αδδέρει MS αδέρρεε P adadum Lat βασίλει πολεμούντι tr

.

MSP

8 “ευχαριστίασ, ίασ . 128. 3-4 litt. Β 9 * περιερχόμενοσ την χώραν ώρμη
σεν tr

.
P ώρμησεOMS όσης αυτός, όση αυτώS 1
0 έπήρχε, υπήρχε

ΜS υπήρχε κύριοσ RO ήρχε ed, pr, εκδιδάσκων cd pr. διά) παρά P

Μωσήους μωυσέωσSP μωυσέως Μ moysen Lat 11 θεού τού θεού MSP

1
3

ούτως ώς όντωσ Ο 1
4 μήτ’ Ε 1
5 ή
) ή διά MSP 1
9 τών Ληουι

τών τών ληουίτων Β' ληουϊτών Ο εκ τών λευτών MSP 20 *ποιήσθαι. Ο

πάσας πάσασ μεν MS 2
2

πέμψωσε πρόσ αυτούσ tr. MSP πέμψουσι. Ο

τούτοις, τούτον M δ
ε

δεί SP δ
ή
,

Coccei 23 αποφανείσθαι ROM

2
4 ταύτη αυτή MSP 2
5

έχειν RO προσήκε προσήκει MSP προσήκειν
habuit ut uid. Lat
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6 δικαιοτάτας. άρχοντας δ’ αυτών αποδείκνυσιν Aμασίαν τον ιερέα
και Ζαβαδίαν εκ τής Ιούδα φυλής έκατέρους και δ μεν βασιλεύς
τούτον τον τρόπον διέτασσε τά πράγματα.
7 2. Κατά δε τόν αυτόν καιρόν έστράτευον έπ’ αυτόν Μωαβί
ται και Αμμανιται συμπαραλαβόντες και Αράβων μεγάλην μοιραν, 5
και καταστρατοπεδεύονται πρός Έγγάδη πόλει κειμένη πρός τή
Ασφαλτίδι λίμνη τριακοσίους άπεχούση σταδίους τών Ιεροσολύ
μων γεννάται δ’ έν αυτή φοίνιξ δ κάλλιστος και όποβάλσαμον.
8 άκούσας δ’ Ιωσαφάτης, ότι την λίμνην διαβάντες οι πολέμιοι έμ
βεβλήκασιν ήδη εις τήν βασιλευομένην ύπ’ αυτού χώραν, δείσας εις 10
έκκλησίαν συνάγει τον δήμoν τών Ιεροσολυμιτών εις τό ιερόν, και
στάς κατά πρόσωπον τού ναού ηύχετο και επεκαλείτο τόν θεόν
παρασχεΐν αυτώ δύναμιν και ισχύν, ώστε τιμωρήσασθαι τούς έπι
9 στρατεύσαντας" και γαρ τούτο δεηθήναι τούς τό ιερόν κατασκευα
σαμένους αυτού, όπως υπερμάχητα τής πόλεως εκείνης και τους 15
έπ’ αυτό τολμήσαντας έλθεΐν άμύνηται, οι τήν ύπ’ αυτού δοθεί
σαν γήν εις κατοίκησιν άφελέσθαι πάρεισιν αυτούς, ταύτ’ εύχό
μενος έδάκρυε και σύμπαν δε τό πλήθος γυναιξίν άμα και τέκνοις
10 ικέτευεν. Ίαζίηλος δέ τις προφήτης παρελθών εις μέσην τήν έκ
κλησίαν άνεβόησε τώ τε πλήθει λέγων και τώ βασιλε, τόν θεόν 20
έπακούσαι τών ευχών και πολεμήσειν αυτόν τους εχθρούς επαγγέλ
λεσθαι, προσέταξε δε τή έπιούση τήν στρατιάν έξελάσαντα τους
11 πολεμίους υπαντάν" εύρήσειν γάρ αυτούς έπι τής μεταξύ Ιεροσο
λύμων και Εγγάδης άναβάσεως λεγομένης δ' Εξοχής και μή συμ
§ 6 = 2 Paral. XIX 11.

ROMSPELatZonaras II p. 168.
1 δικαιωτάτασ Με αυτών) απ’ αυτών ΒΟ Αμασίαν Αμαρίαν ex

LXX Hudson 2 ετέρουσΜ και δ μεν βασιλεύς on. RO 4 έστράτευ
σαν Ε. 5 *αρράβωνΜ 6 καταστρατεύονται Μ Εγγάδη) έπαδα RO
έγαδα MS ιτάδα P gaddi Lat Έγγαδδ Hudson πόλιν Β'Μ κειμένην RM
7 άσφαλτίδη Ο άσφαλτίτιδί ESP απέχουσαν Μ απεχούσησP τών)

από O 8 δε Μ φοίνιξ Ρ 9 δε MSP είσαφάτησ Ο 13 ώστεί ώστε
μη RO 14 τούς κατασκευασαμένους κ

α
ι

ημι σηplum psun aediήσαμcrat Lat

1
5 υπερμάχηται ύπερμαχήται SP υπερμαχήROM 1
6

αυτό) αυτώMS" ο
ι

ή RO υπ' έπ’M 1
7

κατοίκησιν κατάσχεσιν MSP πάρεισιν) παρήσειν
ΒΟ 1

8

εδάκρυσε MSPE τέκνοις τοϊσ τέκνοισRO 19 * ικέτευεν, εν ex
ον corr. M ικέτευεν Ίαζίηλος ed. pr. ικέτευεν ναζίηλοσMSPE ικέτευε τόν
θεόν ένα ύπερμαχήση αυτουσ ζηλοσ RO suplicabant. φuo facto guidan τατοι
Lat 2
1 αυτόν, αυτών SP - επαγγέλεσθαι Β 22 * στρατείαν SP"

2
3

απαντάν SPE έπι τής om. Μ 24 Εγγάδης) ένγαδίσασ RO ένγάδησΜ
ένγαδισS γαδησP gaddi Lat αναβάσεως) αναβασιλέωσB λεγομένης δ
'

Εξοχής] Cod. Wat. apud Hudson λεγομένη δ
’

εξοχή codd. cf
.

Holverda p
.

110
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10

15

βαλείν μεν αυτοίς, στάντας δε μόνον δράν, πώς αυτούς μάχεται το
θείον τού δε προφήτου ταύτ’ ειπόντος δ μεν βασιλεύς και το
πλήθος πεσόντες έπι πρόσωπον ηυχαρίστουν τώ θεώ και προσ
εκύνουν, οι δε Ληουίται τους οργάνοις διετέλουν ύμνούντες,

3. Άμα δ’ ήμέρα προελθών δ βασιλεύς εις την έρημον την 12
ύποκάτω Θεκώας πόλεως έλεγε πρός τό πλήθος, ώς δεν πιστεύειν
τους υπό τού προφήτου ειρημένος και μή παρατάσσεσθαι μεν αύ
τούς εις μάχην, προστησαμένους δε τούς ιερείς μετά των σαλπίγ
γων και Ληουιτών ευχαριστεϊν ώς ήδη δυσαμένω την χώραν ήμών
παρά τών πολεμίων. ήρεσε δε ή τού βασιλέως γνώμη, και άπερ 13
συνεβούλευσε ταύτ’ έπραττον. δ δε θεός εις φόβον ένέβαλε και
ταραχήν τούς Αμμανίτας, οι δε δόξαντες άλλήλους πολεμίους άπέ
κτείνον, ώς έκτής τοσαύτης στρατιάς άνασωθήναι μηδένα. Ίωσα-14
φάτης δε άποβλέψας εις τήν φάραγγα, έν ή συνέβαιν' έστρατο
πεδευκένα τούς πολεμίους, και πλήρη νεκρών ιδών ήσθη μεν έπι
τώ παραδόξω τής τού θεού βοηθείας, ότι μηδε πονήσασιν αυτούς
αυτός δι’ αυτού τήν νίκην έδωκεν, επέτρεψε δε τή στρατιά διαρ
πάσαι τήν παρεμβολήν τών έχθρών και σκυλεύσαι τους νεκρούς,
και οι μεν επί τρεις ημέρας σκυλεύοντες έκαμαν τοσούτον ήν το 15
τών άνηρημένων πλήθος τή τετάρτη δε συναθροισθείς πάς όλαός
εις τινα κοίλον και φαραγγώδη τόπον τήν τού θεού δύναμιν και
τήν συμμαχίαν ευλόγησαν, άφ’ ού και προσηγορίαν έσχεν ο τόπος
κοιλάς εύλογίας,

4. Εκείθεν δε άναγαγών τήν στρατιάν δ βασιλεύς εις Ιερο-16
σόλυμα τρέπεται προς ευωχίαν και θυσίας επί πολλάς ήμέρας,
μετά μέντοι γε τήν τών πολεμίων αυτού διαφθοράν άκουσθείσαν
τους άλλοφύλος έθνεσι πάντες ούτοι κατεπλάγησαν αυτόν, ώς φανε

§ 11 = 2 Paral. XX 17.

ROMSPELatZonaras II p. 168.
1 κ

α
ι

αυτούσΡ * στάντα Μ καύτουσ Ο 2 ταύτα Μ 3 τώ] τε

τώ MS 4 λευίται MSP 5 δε Ε κ
α
ι

προσελθών ΜSP 6 Θέκώας] θυ
κώασM theocoa Lat 7 αυτουσ M 9 Ληουιτών) ληουίτων Β' λευίτασ μετά
τών ύμνούντων MSPEZon leuίας μ

t hymnum dicentes Lat ευχαριστεϊν και

ευχαριστεϊν Ε 10 δ'MSP άπερ) ώσπερ Ο 11 συνεβούλευε RO και ταρα
χήν ένέβαλε tr

.
P τούσαμμανίτασ και ταραχήν tr
. Ε 12 *δόξαντες δόξανΟ

πολεμίους αλλήλους tr. Coccei απέκτενον E 1
3 *τήσ τοιαύτησΜ

1
4 δ
’

MSP αναβλέψασMSP *φάραγγα) φάρανα Β συνέβαινε στρατο
πεδευκένα Μ συνέβαινεν έστρατοπεδευκένα ROSP 16 πονέσασιν MSP

1
7 αυτός αυτού RO αυτού αυτού R έαυτού MSP δ
ε τε MSPLat δ
ε

έπι R 1
9 σκυλεύσαντεσMSP 2
2

ευλόγησαν ηυλόγησεν MSP 24 δ’ MSP
απαγαγών SPE 2

5 ευωχίασOMSPE 26 την ί. ras. 1 P
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ρώς αυτώ τού θεού τό λοιπόν συμμαχούντος και Ιωσαφάτης μεν
έκτοτε μετά λαμπράς δόξης επί τε δικαιοσύνη και τή πρός τό θείον
17 ευσεβεία διήγεν ήν δε φίλος και τώ τού Αχάβου παιδί βασιλεύ
οντι τών Ισραηλιτών, πρός δν κοινωνήσας έπι κατασκευή νεών εις
τε Πόντον πλεουσών και τά έπι Θράκης έμπόρια διήμαρτε τού
κτήματος υπό γάρ μεγέθους απώλετο τά σκάφη και διά τούτο
ουκέτι περί ναυς έφιλοτιμήσατο τά μένουν περί τον Ιεροσολύμων
βασιλέα Ιωσαφάτην ούτως ειχεν.
18 Π. 1. Ο δ’ Αχάβου πας Οχοζίας έβασίλευετών Ισραηλιτών
έν Σαμαρεία ποιούμενος την δίαιταν, πονηρός ών και πάντα όμοιος
τους γονεύσιν άμφοτέρος και Ιεροβοάμω τώ πρώτω παρανομήσαντι
19 και τόν λαόν άπατάν άρξαμένω. τήν δε βασιλείαν έτος ήδη δεύ
τερον έχοντος διτών Μωαβιτών άφίσταται βασιλεύς αυτού και τους
φόρους, ούς έμπροσθεν έτέλει τώ πατρί αυτού Αχάβω, χορηγών
έπαύσατο συνέβη δε τόν Οχοζίαν καταβαίνοντα άπό τού τέγους
τής οικίας κατενεχθήναι και νοσήσαντα πέμψαι πρός τήν Ακκάρων
θεόν Μυϊαν, τούτο γάρ ήν όνομα τή θεώ, πυνθάνεσθαι περί τής
20 σωτηρίας, φανείς δε διτών Εβραίων θεός Ηλίατώ προφήτη προσ–
έταξεν αυτώ τους πεμφθείσιν άγγέλοις υπαντήσαντι πυνθάνεσθαι
αυτών, ει θεόν δ Ισραηλιτών λαός ίδιον ούκ έχει, ότι πέμπει
πρός τόν άλλότριον βασιλεύς αυτών περί τής σωτηρίας έρησομένους,

κελεύσαί τε αυτούς υποστρέψαι και φράσαι τώ βασιλε, ότι μή
21 διαφεύξεται την νόσον. τού δε Ηλία ποιήσαντος ά προσέταξεν δ
θεός άκούσαντες οι άγγελοι τά παρ’ αυτού παραχρήμα υπέστρεψαν
πρός τόν βασιλέα, θαυμάζοντος δε τό τάχος τής επανόδου και
την αιτίαν έρωτήσαντος έφασαν άπαντήσαί τινα αυτους άνθρωπον
και κωλύσαι μεν προσωτέρω χωρείν, άναστρέψαντας δέ σου λέγειν

§ 17= 2 Paral. XX 35, 3 Reg. XXII 45 S 18 = 3 Reg. XXII 52.

ROMSPELatZonaras II p. 168. ΕχcPetresc. Suidas s. Όχοζίας.
4 νηών codd. 6 κτήματος, πράγματος Ernesti 7 τόν) τών Ο 9 δδ'

incip. ΕχcPeir ετών on P(;) 10 έν Σαμαρεία, incip. Suid sammaria Lat
ποιούμενος έχων ExoSuid ών) ήν ΕΕχοSuid * και κατά Exc *όμοίωσR

11 ιεροβοάμ Suid 12 αρξαμένω fin. ΕχcSuid 13 μωαμιτών Ε
15 *Οχοζίαν οροdia Lat στέγουσOM 16 και νοσήσαντα – 19 τους in tribus
uersibus solito angustius scripta eadem manu, qua cetera. Ο *την τόν Μ
et ut uid. Lat άκκαρών SPEZon 17 *ήν om. Ο τή θεώ τω θεώ Μ
Lat αυτή Ε θεώ] θεώ και RO 18 δ’MSP *ήλια S 19 υπαντήσαντει
ύπαντήσοντα MS ύπαντήσαντα P 20 δ om. RO *πέμπει) έπεμπε ΜSP

21 βασιλεύς) ό βασιλεύσMSPE 22 αυτουσ Ε. *φράσαι) φάνα. Ο
μή, ούE 23 ήλια 8 25 τού τάχουσ RO 26 επερωτήσαντοσMSP
27 προσωτέρωι 8

5
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15

20

έξ έντολής τού Ισραηλιτών θεού, ότι κάκιονέξει ή νόσος" τού δε 22

βασιλέως σημαίνειν αυτώ τόν ταύτ’ ειρηκότα κελεύσαντος, άνθρω
πον έλεγον δασών και ζώνην περιειλημμένον δερματίνην. συνείς δ

ε

έκ τούτων Ηλίαν είναι τον σημαινόμενον υπό τών άγγέλων πέμ
ψας προς αυτόν ταξίαρχον και πεντήκοντα όπλίτας άχθήναι αυτόν
έκέλευσεν. εύρών δ

ε

τον Ηλίαν ό πεμφθείς ταξίαρχος επί τής 23

κορυφής του όρους καθεζόμενον καταβάντα ήκειν έκέλευε προς τον
βασιλέα" κελεύειν γάρ τούτο εκείνον, ει δεμή θελήσειεν, άκοντα
βιάσεσθαι. δ δε ειπών προς αυτόν έπι πείρα τού προφήτης άλη
θής υπάρχειν εύξεσθαι πύρ άπ’ ουρανού πεσόν άπολέσαι τούς τε

στρατιώτας και αυτόν εύχεται, και πρηστήρ κατενεχθείς διαφθείρει
τόν τ

ε

ταξίαρχον και τους συν αυτώ, τής δε άπωλείας τής τού-24
των δηλωθείσης τώ βασιλεϊ παροξυνθείς άλλον ταξίαρχον πέμπει
έπι τον Ηλίαν συν όπλίτας τοσούτοις, όσους και τον πρότερον
συναπέστειλεν. άπειλήσαντος δ

ε

και τούτου τώ προφήτη βία λα
βόντα άξειν αυτόν ει μή κατέλθοι βουλόμενος, εύξαμένου κατ'
αυτού πύρ δεχρήσατο καθώς και τον πρό αυτού ταξίαρχον πυν-25
θανόμενος δ

ε

και τα περί τούτον δ βασιλεύς τρίτον εξέπεμψεν. δ

δ
ε

φρόνιμος ών και λίαν επιεικής το ήθος έλθών επί τον τόπον,

ο
ύ

συνέβαινεν είναι τον Ηλίαν, φιλοφρόνως προσείπεν αυτόν γι
νώσκειν δ

’ έλεγε, ότι μή βουλόμενος βασιλικώ διακονών προστά
γματι παρείη προς αυτόν, και ο

ι πρό αυτού πεμφθέντες οϋχ έκόν
τες αλλά κατά την αυτήν αιτίαν ήλθον έλεήσαι το γαρούν αυτόν
ήξίου τούς τ

ε

συν αυτώ παρόντας όπλίτας και καταβάντα έπεσθαι

§ 22= 4 Reg. I 7.

ROMSPELatZonaras II p. 169.

1 τού) τού τών Ε εξει, έχει E 2 * ταύτα MSP 3 περιειλημμένον)

περικείμενον E δ’ MSP 4 *ήλιαν 8 5 "πρός έπ’ MSP ταξιάρχασE
αχθήνα) RMSPEZon αναχθήνα. Ο αυτόν) ROLat et ut uid. Ζon πρόσ

αυτόν MSP1 πρόσ αυτόν Ρς 6 *ήλιαν 8 ταξιάρχησE 8 τούτ’MSP
άκονται και άκοντα E 9 βιάσεσθαι) Dindorf βιάσασθαι codd.Ε δ

'

MSP
τού προφήτου αληθεισ Ο 1

0

εύξεσθαι) Dindorf εύξασθαι codd. τις

Οm, MSP 1
1 * εύχεται εύχεται ήλιασ ΒΟ 1
2 ταξιάρχην Ε δ’ MSP

1
3 πέμπει ταξίαρχον (ταξιάρχην Ε) tr. MSPE 1
4 *ήλιαν 8 όσοις

οϊσ RO τον τ
ό Ο πρότερον, πρώτον M 1
5

λαβόντα) λαβείν Μλαβών
SP 16 τάξειν om. M κατέλθοι) έκών έλθοι Ε εύξάμενοσ ROE κατ'
αυτού, και τούτον Ε 1

7 πυρί Ε πρό αυτού άλλον MSP πυθόμενοσ Ε

1
9 φρόνημοσ R λείαν Μ 2
0 *ήλιαν 8 2
1

δ
ε Μ
.

*μή om. P βασι
λικώl ROELatZon βασιλέωσMSP βασιλικώ δ

ε uel αλλά βασιλικώconi. Boysen
διακονών βασιλικώ tr. O 22 παρήει Β παριη SP πρό] πρόσΜ ούχ,

χ i. Pas. m. 2 S

Πosephus II. 18
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2
6 προς τον βασιλέα. άποδεξάμενος δ
ε

τήν δεξιότητα των λόγων και

τ
ο αστείον τού ήθους ο Ηλίας καταβάς ήκολούθησε, παραγενό

μενος δ
ε προς τον βασιλέα προεφήτευσεν αυτώ και τον θεόν έδή

λου λέγειν , επειδή κατέγνως μεν αυτού ώς ουκ όντος θεού και
περί της νόσου ο

ύ

τάληθές προειπείν δυναμένου, προς δε τόν Ακ
καρωνιτών έπεμπες παρ' αυτού πυvθανόμενος ποδαπών έσται σοι
της νόσου τέλος, γίνωσκε ότι τεθνήξη."

27 2
. Και ο μεν όλίγου σφόδρα χρόνου διελθόντος καθώς προ

είπεν 'Ηλίας άπέθανε, διαδέχεται δ
’

αυτού την βασιλείαν ό άδελ
φός Ίώραμος, άπας γάρ κατέστρεψε τον βίον. δ δε Ίώραμος
ούτος τώ πατρί Αχάβω την πονηρίαν παραπλήσιος γενόμενος έβα
σίλευσεν έτη δώδεκα πάση παρανομία χρησάμενος και άσεβεία προς
τον θεόν παρεις γάρ τούτον θρησκεύειν τους ξενικούς εσέβετο,

28ήν δε τάλλα δραστήριος, κατ' εκείνον δε τον καιρών Ηλίας εξάν
θρώπων ήφανίσθη και ουδείς έγνω μέχρι της σήμερον αυτού τήν
τελευτήν μαθητήν δ

ε

Ελισσαίον κατέλιπεν, ώς και πρότερον έδη
λώσαμεν. περί μέντοι γ

ε Ηλία και Ενώχου του γενομένου προ
της επομβρίας έντας ιερας άναγέγραπτα βίβλος, ότι γεγόνασιν
άφανείς, θάνατον δ

’

αυτών ουδείς οίδεν,

29 ΙΙΙ. 1. Παραλαβών δε την βασιλείαν Ίώραμος έπι τόνΜωα
βιτών έγνω στρατεύειν βασιλέα Μεσάν όνομα του γάρ άδελφού
αυτού, καθώς προείπαμε, έτυχεν αποστάς φόρους τελών Αχάβω
30τώ πατρί αυτού μυριάδας είκοσι προβάτων συν τους πόκος, συνα
θροίσας ουν την οικείαν δύναμιν έπεμψε πρός Ιωσαφάτην παρα
καλών αυτόν, έπει φίλος απ' αρχής υπήρχεν αυτού τ

ώ πατρί, συμ
μαχήσαι πόλεμον επί τούς Μωαβίτας έκφέρειν μέλλοντα αποστάντας
αυτού της βασιλείας. δ

. δ
'
ο
υ μόνον αυτός βοηθήσειν υπέσχετο,

§ 26 = 4 Reg. I 15; § 29 = 4 Reg. III 4.

ROMSPELatZonaras II p. 169 sq. ΕχcPeiresc.

2 - ό οn. R. *ήλίασS *ήκολούθησε ήκολούθησεν αυτώMSPLat 4 εκατ.
έγνω Μ 5 ούταλληθέσS" ούτε αληθέσΜ τόν) τών RE" *Ακκαρω
νιτών) αρcaron Lat 6 ποταπόν Ε

.

*σοι) μοι. Ο 7 τέλοστήσ νόσου tr.
MSPE 9 ήλιασS διαδέχεται) i. marg. β΄ Ο α' R 1

0 ό δε incip. ΕχcPeir

1
1 Αχάβω om. Ε την πονηρίαν αχάβω tr
,

MSP 1
2

παρανομία πονη
ρία MSPExc 1

4 *τά άλλα SEχο δραστήριος fin. Εχc *ήλιασS 1
5

μέχρισ
ΜΕ * την αυτού τελευτην tr. Ο 16 δ’ Ε έλισσαίον ΜΡ έλισαίον Ε

heliseum Lat "κατέλειπεν Μ 17 *ήλια 8 19 δεE * οΐδεν) οι i ras. 2 –

3 litt. Η έγνω. Ο 2
0 παραλαβών υπολαβών ROM 2
1 μισάν MSP misa
Lat 22 προείπομεν MSP 23 επώκοισ R 24 πρός) και πρόσMSPELat

2
6 μέλλοντ, ι ί. ras. P 27 βοηθείσεν Βι

10

15
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10

άλλά και τον Ίδρυμαίων βασιλέα συναναγκάσειν όντα ύφ' εαυτόν
συστρατεύσασθαι. Τώραμος δε τοιούτων αυτώ τών παρά Ιωσα-31
φάτου περί της συμμαχίας κομισθέντων άναλαβών αυτού την στρα
τιάν ήκεν εις Ιεροσόλυμα, και ξενισθείς λαμπρώς υπό του βασι
λέως των Ιεροσολυμιτών, δόξαν αυτούς διά τής ερήμου τής Iδου
μαίας ποιήσασθαι την πορείαν επί τους πολεμίους, ού γάρ προσ
δοκήσειν αυτούς ταύτη ποιήσεσθαι την έφοδον, ώρμησαν οι τρεις
βασιλείς εκ των Ιεροσολύμων, ότε τούτων αυτών και ότών Ισραη
λιτών και δ τής Ίδρυμαίας, και κυκλεύσαντες επτά ημερών δδόν 32
εις άπορίαν ύδατος τους τε κτήνεσι και τη στρατιά περιέστησαν
πλανηθέντων τάς δδούς αυτούς τών ήγουμένων, ώς άγωνιάν μεν
άπαντας, μάλιστα δε τον Ίώραμον και υπό λύπης έκβοήσαι πρός
τον θεόν, τί κακόν αιτιασάμενος άγάγοι τους τρεις βασιλείς άμα
χητί παραδώσοντας εαυτούς τώ. Μωαβιτών βασιλείς παρεθάρρυνε 33
δ’ αυτόν ο Ιωσαφάτης δίκαιος ών και πέμψαντα εις το στρατό
πεδον έκέλευσε γνώνα, ει τις αυτούς του θεού προφήτης συνελή
λυθεν, να δι' αυτού μάθωμεν παρά του θεού, τί ποιητέον ήμινι
οκέτου δέ τινος φήσαντος τών Ιωράμου ιδείν αυτόθι τον Ηλία
μαθητήν Ελισσαίον Σαφάτου παιδα προς αυτόν άπίασιν οι τρεις
βασιλείς Ιωσαφάτου παραινέσαντος, έλθόντες δ’ έπι την σκηνήν 34
τού προφήτου, έτυχε δ’ έξω τής παρεμβολής κατεσκηνωκώς, έπη
ρώτων τό μέλλον έπι τής στρατιάς, μάλιστα δε δΊώραμος, του
δε μή διοχλεΐν αυτώ φράσαντος άλλά πρός τούς του πατρός αυτού
και της μητρός βαδίζειν προφήτας, είναι γάρ εκείνους άληθείς,

§ 30 = 4 Reg III 7.

ROMSPELatZonaras II p. 171.
1. * τον Ίδρυμαίων) τον ιδρυμαιον R τών δουμαίων τόν Μ ύφ’ αυτώ Ε
εαυτόν ex εαυτού corr. P 2 κα

ι

συστρατεύσασθαι) RO e
t u
t

uid. Lat
στρατεύεσθαι MSP παρά παρά τού Μ ιωσαφάτη P 3 κομισθέντων)
κομισθέντων λόγων Ο αυτού codd. Ε την αυτού tr. MSPE *στρατείαν
SP1 5 ιεροσολυμιτών e

x

ισραηλιτών corr. M αυτούς αυτουσ MSP

6 *πορείαν) δδοιπορίαν MSP 7 ταύτη) coni. ταύτην codd. ποιήσεσθαι)
coni. ποιήσασθαι codd. 8 των Ισραηλιτών) ROLat τήσ σαμαρείασ ΜSP

9 κυκλώσαντεσ MSP 1
0 τ
ε

om. Ο 1
1 πλανηθέντεσRO 1
2

λύπης) λύτ
τησ Μ 1

3

βασιλέασMSP 1
4

παραδώσοντας εαυτούς παραδώσοντασ αυ
τούσΜ παραδώσοντ’ αυτούσS παραδώσον αυτούσP τώ τώ τών SP
παρέθάρσυνε MSP 1

5

δ
εMSP ό om. OM πέμψαντα πέμψασROLat

1
7 ήμίν) έστιν ήμίν OSP ήμύν έστιν Μ 1
8 τών ωράμου φήσαντοσ tr.

MSP Ηλία) ήλιού SP 1
9

έλισσαίον ΜΡ έλεσαίον Ε λείiseum Lat 20 δεP

2
2 στρατείασSPE εμάλλιστα. Ο “δ’ MSP ό
: om. Ε 23 διενο

χλεΐν SP 24 αληθείς μere Lat
1s +
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35έδειτο προφητεύειν και σώζειν αυτούς. δ δε όμόσας τόν θεόν ουκ
άν άποκριθήνα αυτώ, ει μή διά Ιωσαφάτην όσιον όντα και δί

Σ D ν ν ν Σ ν Σ) ν ν
καιον, άχθέντος άνθρώπου τινός ψάλλειν ειδότος, έπεζήτησε γαρ
αυτός, πρός τόν ψαλμόν ένθεος γενόμενος προσέταξε τους βασιλεύ
36 σιν έν τώ άρρω πολλούς όρύξαι βόθρους, ούτε γάρ νέεν εν τω χείμαρρο πολλους ορ ρους ε γαρ νέφουςν -- ν

ούτε πνεύματος γενομένου ούτεύετού καταρραγέντος όψεσθε πλήρη
Σ

τον ποταμών ύδατος, ώς άν και τον στρατόν και τα υποζύγια δια
σωθήναι ύμνάπό τού ποτού, έσται δε ύμνού τούτο μόνον παρά
θεού, άλλά και κρατήσετε τών εχθρών και καλλίστας και όχυρωτά
τας πόλεις λήψεσθε τών Μωαβιτών, και δένδρα μεν αυτών ήμερα
κόψετε, τήν δε χώραν δηώσετε, πηγάς δε και ποταμούς έμφράξετε."

37 2. Ταύτα είπόντος τού προφήτου τή επιούση πριν ήλιον άνα
σχεϊνό χειμάρρους πολύς έρρύη, σφοδρώς γάρ άπό τριών ήμερών
δδού έντή Ίδρυμαία τον θεόν ύσαι συνέπεσεν, ώστε εύρείν τήν
38 στρατιάν και τά υποζύγια ποτόν άφθονον. ώς δε ήκουσαν οι Μωα
βίται τους τρεις βασιλέας επ' αυτούς βαδίζοντας και διά τής ερή

ν »η C ν Σ -- Σ) ν

μου ποιουμένους την έφοδον, ό βασιλεύς αύτών εύθύς συλλέξας
στρατιάν έκέλευσεν έπι των όρων βάλλεσθαι το στρατόπεδον, να
39 αυτούς μή λάθωσιν εις τήν χώραν εμβαλόντες οι πολέμιοι. θεα
σάμενοι δε υπό την άνατολήν ήλιου τό έντώ χειμάρρω ύδωρ, και
γάρ ουδε μακράν ήν τής Μωαβίτιδος, αίματι την χροάν όμοιον,

τότε γάρ μάλιστα πρός τήν αυγήν τό ύδωρ έρυθραίνεται, ψευδή
δόξαν περί τών πολεμίων ελάμβανον ώς άπεκτονότων έαυτούς διά
40 δίψος και τού ποταμού αίμα αυτούς βέοντος, τούτο τοίνυν ούτως

§ 35 = 4 Reg III 14.

ROMSPELatZonaras II p. 171 sq.
1 κ

α
ι

θ
’ MSP 2 αυτώ αυτόν. Ο «δι’SP ωσαφάτην, η add m.2 P

ιωσαφάτου Ε 3 αχθέντος, άχθέντοσ δ
ε Μ ειδότος) δοντοσ R. *έζήτησε

RO 4 ψαλμόν, ψάλλοντα MSPE co psalente Lat 5 * δρύξασ Ο 6 ού9'Ε
όψεσθαι RSPE 9 θεού τού θεού MSP και om. SP κ

α
ι

κρατήσετε
κρατήσατε MSP όχυροτάτασΜ 1

0 ελήψεσθαι SP 1
1 κόψατε SPE

δώσετε Μ δηώσατε SPE έμφράξατε SPE 1
3 χείμαρροσ ΕZon

“πολύς) σφοδρώσM *έρρύει M
.

* σφοδρώς) πολύσM 1
4 * συνέπεσε RO

*ώστε εύρείν) ώστ’ εύρεϊν (sic) SP σχεϊν RO iί
α μί– rigarentur Lat

1
5 * δ’MSP 1
6

βασιλείσO 1
8

έκέλευσεν έπι) έκέλευσε διά M όρων coni,
δρών ROSPE όρων M βάλλεσθαι) συμβάλλεσθαι RM συμβαλέσθαι. Ο βάλ
λονται Ε 1

9 τεμβάλοντεσ Ο 2
0 εδ’ Ρ ήλιου, του ήλιου MSPE

2
2 μάλιστα, μάλι i. Pas. S * αϋγήν αυτήν B’ αυτού. Ο ερυθραίνετο Ε

2
3

άπεκτονότων απεκτονηκότων MSP αποκτεινάντων E, in B αμde inter α

et ων sunt euanuerunt * εαυτούς αυτουσ MSP αυτούσ Ρα διά δίψος
δι’ άψίδοσM διά δίψησE

5

10
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15

25

έχειν υπολαβόντες ήξίωσαν αυτούς έπι διαρπαγήν τών πολεμίων
έκπέμψαι τον βασιλέα και πάντες εξορμήσαντες ώς έπι έτοιμην
ωφέλειαν ήλθον εις τό των εχθρών στρατόπεδον ώς άπολωλότων,

και διαψεύδεται μεν αυτοίς ή έλπις αύτη, περιστάντων δε των
πολεμίων οι μεν αυτών κατεκόπησαν οι δε διεσπάρησαν εις την
ιδίαν χώραν φεύγοντες, εμβαλόντες δε εις τήν Μωαβιτών οι βασι-41
λεις τάς τε πόλεις κατεστρέψαντο τάς έν αυτή και τους αγρούς
αυτών διήρπασαν και ήφάνισαν πληρούντες τών εκ των χειμάρρων
λίθων, και τά κάλλιστα τών δένδρων έκοψαν, και τάς πηγάς ενέ
φραξαν τών υδάτων, και τα τείχη καθείλον έως εδάφους. δ δε 42
βασιλεύς τών Μωαβιτών συνδιωκόμενος τή πολιορκία και τήν πόλιν
δρών κινδυνεύουσαν αιρεθήναι κατά κράτος ώρμησε μεθ’ έπτακο
σίων εξελθών διά τού τών πολεμίων έξιππάσασθαι στρατοπέδου,

καθ’ ό μέρος ενόμιζεν αυτούς τας φυλακάς άνεσθαι. και πειρα
θείς ουκ ήδυνήθη φυγείν, επιτυγχάνει γάρ επιμελώς φρουρουμένω
τώ τόπω. ύποστρέψας δε εις τήν πόλιν έργον άπογνώσεως και 43
δεινής ανάγκης διεπράξατο" τών υιών τον πρεσβύτατον, δς μετ'
αυτόν βασιλεύειν ήμελλεν, άναγαγών επί τό τείχος ώστε άπασι
φανερόν γενέσθαι τους πολεμίους ιερούργησεν εις όλοκαύτωσιν τώ
θεώ, θεασάμενοι δ’ αυτόν οι βασιλείς κατώκτειραν τής ανάγκης
και παθόντες άνθρώπινόντι και έλεεινόν διέλυσαν την πολιορκίαν
και έκαστος εις τήν οικείαν άνέστρεψαν. Ιωσαφάτης δε παραγενό-44
μενος εις Ιεροσόλυμα και μετ' ειρήνης διαγαγών όλίγον επιβιώσας
χρόνον μετά την στρατείαν εκείνην άπέθανε, ζήσας μεν ετών άριθ
μόν εξήκοντα, βασιλεύσας δε εξ αυτών πέντε και είκοσι. ταφής

§ 40 = 4 Reg III 23, § 44 = 3 Reg. XVI 28, 2 Paral. XXI 1.

ROMSPELatZonaras II p. 172.
1 αυτούς αυτού. Μ' έπι om. RO διαρπαγήν (eras. γ) Ρ 2 * έξορ

μήσαντες όρμήσαντεσ Μ 4 αυτούσ MSP 6 *φυγόντεσ RO *δε om. Ο
τήν την τών SPE 7 *τάς τε πόλεις on. RO κατεστρέψαντο) κατε

σκάψαντο M 8 ήφάνισαν και διήρπασαν tr
.

RO τών έκτών] έκτών τού
SP χειμάρρου SP 9 “έκοψαν) εξέκοψαν MSP 1

0 καθελαν M 12 άν

αιρεθήνα MSP μετά εξακοσίων Ε 1
3 * έξιππάσασθαι, είππό Μ

1
4 ένόμιζεν αυτούς ένόμιζεν αυτού RO αυτούσένόμιζε Μ αυτού ένόμιζε SP

1
6

τών εν Ο δ
’

MSP 17 τών υλών] S
2 τον υιόν ROMS PELat

πρεσβύτατον! Επρεσβύτερον codd. 1
8

έμελλεν MSPE πάσα MSP

2
1 *τι τε Ο διέλυσαν έλυσαν EZon 2
2

οικίαν ROSP ανέστρεψεν MSP

2
3

εις Ι. Ιωας. β΄ Β 24 στρατείαν στρατιάν ΒΜ στρατειάν Ο έκστρα
τείαν Ρ
ά

κ
α
ι

απέθανεν MSP εμέν om. Μ
'

αριθμόν ετών tr. MSP
25 δ’ MSPE
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δε έτυχε μεγαλοπρεπούς εν Ιεροσολύμος και γάρ ήν μιμητής των
Δαυίδου έργων.
45 IV. 1. Κατέλιπε δε και παίδας ικανούς, διάδοχον δ’ άπέδειξε
τον πρεσβύτατον Ίώραμον" ταυτό γάρ είχεν όνομα τώ τής γυναικός
46 άδελφώ, βασιλεύοντι δε των Ισραηλιτών, Αχάβου δε παιδί, παρα
γενόμενος δ’ εκ τής Μωαβίτιδος ό των Ισραηλιτών βασιλεύς εις
Σαμάρειαν είχε συν αυτώ τον προφήτην Ελισσαίον, ούτάς πράξεις
βούλομαι διελθεϊν, λαμπρα γάρ εισι και ιστορίας άξια, καθώς
έν τας ιερας βίβλους έπεγνώκαμεν.
47 2. Προσελθούσαν γάρ αυτώ φασι την Ωβεδίου τού Αχάβου οικο
νόμου γυναίκα ειπείν, ως ουκ άγνοεί πώς ό άνήρ αυτής τους προφή
τας περιέσωσεν υπό τής Αχάβου γυναικός Ιεζαβέλας άναιρουμένους,

εκατόν γάρ έλεγεν υπ’ αυτού δανεισαμένου τραφήναι κεκρυμμένους"
και μετά τήν τάνδρός τελευτήνάγεσθαι νύν υπό τών δανειστών αυτήν
τε και τέκνα προς δουλείαν, παρεκάλει τε διά ταύτην την εργασίαν
48τάνδρός έλεήσατε και παρασχεϊντίνα βοήθειαν πυθομένω δ’ αυτώ,

τί έχει επι της οικίας, άλλο μενούδέν έφη, έλαιον δε βραχύ λίαν έν
κεραμίρ. δ δε προφήτης απελθούσαν έκέλευσεν άγγεία χρήσασθαι
πολλά παρά των γειτόνων κενά και τάς θύρας άποκλείσασαν τού δω
ματίου μεταχειν εις άπαντα το έλαιον" τόνγάρθεόν πληρώσειν αυτά,
49 τής δε γυναικός τά κελευσθέντα ποιούσης και τους τέκνοις προσ–
φέρειν έκαστον τών άγγείων προσταττούσης, έπει πάντα έπληρώθη

§ 44= 2 Paral. XXI 1; § 46= 4 Reg. IV 1.

ROMSPELatZonaras II p. 172 sq.
1 δ’ MSP 2 δαυείδου Μ. 3 i. marg. β΄ (sic) Ο “κατέλειπε Μ

4 πρεσβύτατον ROEZon πρεσβύτερον MSP senioren Lat κ
α
ι

ταυτό) ταυτόν M,

i. marg. II Lat γυναικός μητρόσμεν MSPZon μητρόσE matris Lat 5 δε
τών) μεν τών coni. δ

ε παιδί παιδί SP 6 εκ. από Μ 7 αυτώ codd. Ε

τέλισσαίον (έλισσαίον MP)τόν προφήτην tr.MSP έλεσαίον Ε 1
0 * Ώβε

δίου) οθοίh Lat 1
1

τους -15 δουλείαν τούσεκατόν προφήτασπεριέσωσετών
λοιπών υπό ιεζαβέλασαναιρουμένων και μετά τελευτην έκείνου διά τήν τροφήν
αυτών δανεισαμένου τ

ά

τέκνα αυτού υπό τών δανειστών άγεσθαι εισ δουλείαν

E 1
2 *ύπο) υπέρ Ο
.

*Ιεζαβέλας) 2οταθεί Lat αναιρουμένουσ, ου ante σί.
ras. S 13 εκατόν– 14 τελευτην el contracto debίο centum e

ω eis occulte pa
uisset et post μίνι sui mortem Lat γάρ έλεγεν υπ' έλεγε δ’ ύπ’ RO έλεγεγάρ
ώσΜ τραφήναι κεκρυμμένους και om. RO τού ανδρόσMSP 1

5 πρός
εισE εργασίαν ευεργεσίαν Ernesti 1

6

πυθομένω) πυνθανομένωΡ πυθο
μένου Ε 1

7 μέχρι MSP έν τή οικία Ε 1
8 “κεράμω RO έκέ

λευεν Ε "αγγία Μ 19 αποκλείσασα. Ο 20 μεταχεϊν) μετασχεϊν ROP
μετεγχεϊν, εγ
.
i. Pas m. rec S μεταχεϊνΕ πάντα Ε. *τό έλαιον τού έλαίου

S
" έκ τού έλαίου Zon 2
1

ποιησάσησ SPE και τους – 22 προσταττούσης
Οm. Μ

20
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και μηδέν ήν κενόν, ελθούσα προς τον προφήτην ταύτα απήγγειλεν.
δ δε συνεβούλευε τούλαιον άπελθούση αποδόσθαι και τους δανει-50
σταϊς άποδούναι τά όφειλόμενα γενήσεσθαι δέ τι και περισσόν εκ
τής τιμής τού έλαίου, ώ, προς διατροφήν τήν τών τέκνων κατα
5χρήσεται. και Ελισσαίος μεν ούτως άπήλλαξε των χρεών τήν γυ
ναϊκα και της άπό τών δανειστών ύβρεως ήλευθέρωσεν.
3. κ

.κ Ελισσαίος δ
ε

ταχέως προς Ίώραμονέξαπέστειλε φυλάτ-51
τεσθαι τόν τόπον εκείνον αυτώ παραινών είναι γάρ εν αυτώ Σύ
ρους τινάς τους εκεί λοχώντας αυτόν άνελεϊν, και δ μεν βασιλεύς

1
0 ούκέτ’ έπι τήν θήραν έξώρμησε τώ προφήτη πειθόμενος Αδερ 52

δ
ε

τής επιβουλής διαμαρτών ώς τών ιδίων αυτού καταμηνυσάντων
πρός τόν Ίώραμον την ενέδραν, ώργίζετό τ

ε και μεταπεμψάμενος
αυτούς προδότας έλεγε τών άπορρήτων αυτού και θάνατον ήπείλει
φανεράς τής επιχειρήσεως, ήν μόνους εκείνος έπίστευσε, τώ πολε

1
5 μίω γεγενημένης φήσαντος δέ τινος τών παρόντων ψευδοδοξείν 5
3

αυτόν, μηδέ υπονοείν αυτόν ώς πρός τόν έχθρόν αυτού κατειρη
κότας την έκπεμψιν τών άναρησόντων αυτούς, αλλά γινώσκειν ότι
Ελισσαίός έστιν ό προφήτης ό πάντα μηνύων αυτώ και φανερά
ποιών τά ύπ’ αυτού βουλευόμενα, προσέταξε πέμψας μαθεΐν έν

2
0 τίνι πόλει τυγχάνει διατρίβων Ελισσαίος, ο
ι δ
ε

πεμφθέντες ήκον 54

άγγέλλοντες αυτόν έν Δωθαείν υπάρχοντα, πέμπει τ
ο

γαρούν

Αδερ έπι τήν πόλιν δύναμιν πολλήν ιππέων και άρμάτων, όπως
τόν Ελισσαίον λάβωσιν, ο

ι δ
ε

νυκτός κύκλω τήν πόλιν πάσαν περι

§ 49= 4 Reg. IV 7
;
§ 51 = 4 Reg. VI.9.

ROMSPELatZonaras II p. 176.

1 μηδέν, ουδέν MSP ταύτα πάντα. ΟP τούτο Bekker ανήγγειλε Zon

2 κα
ι

συμβουλεύει MSP συνεβούλευσε Zon *τό έλαιον ROMZon 3γε
νήσεται RO “δέ om. M περισσόν ROEZon περισσότερον MSP 4 ώ)

ό
! Ο 5 έλισσαίοσ MP 6 δανιστών Ρι 7 lacunam indicauit Hudson έλεσ

σατοσMP 8 εκείνον εκείνον δν Ο Σύρους σύρων SP τών σύρων Ε

«λοχόντασΜ κ
α
ι

ανελεϊν αναιρείν Μ 1
0 ούκέτ’ ουκ MSPE *θήραν θύ

ραν Ο “έξωρμησε ώρμησε Μ Αδερl RMSPEZon άδεροσΟ ααααμs Lat
Αδαδος hic e

t

infra saepius Hudson 1
2 τον Ίώραμον) ώραμον MSP την

ενέδραν πρόσ ώραμον tr
.

MSP 1
4

επιχειρήσεως) έπετήσιχειρήσεωσS"

1
5 ψευδοδοξείνι μή ψευδοδοξείν MSPELat 1
6 μήθ’ MSP αυτόν om. P

κατειρηκότοσMS 1
7 αυτούς, αυτόν RMSP 18 έλισσαΐοσ Μ έλισαιοσ Ε

ό πάντα άπαντα Ε 1
9 βουλευόμενα) βεβουλευμένα E πέμψας)

πέμψασι Μπέμψα και RO 2
0

τυγχάνει διατριβων διατρίβει τυγχάνων Μ

έλισσαΐοσ Ρ ό έλισσαίοσΜ 21 Δωθαείν] δωθαΐμ Μ δωθαίμ SPE δω
θαείμ Ρ

ά dothain Lat δωθαν Ζon 2
2

Αδερ) ader qui et adadus Lat
ιππέων) ίππων MSP 23 έλισσαίον MP κύκλω την πόλιν πάσαν) πάσαν
την πόλιν έν κύκλω RO πάσαν έν κύκλω την πόλιν SP
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λαβόντες είχον έν φρουρά, άμα δε έω τούτο μαθών δ τού προ
φήτου διάκονος και ότι ζητούσαν οι πολέμιοι λαβείν Ελισσαίον
55 εδήλωσεν αυτώ μετά βοής και ταραχής δραμών προς αυτόν. δ δε
τον θεράποντα μή δεδιένα παρεθάρρυνε και τον θεόν, ώ συμμάχω
καταφρονών άδεής ήν, παρεκάλει τώ διακόνω προς το λαβείν 5
αυτόν εύελπι θάρσος εμφανίσαι τήν αυτού δύναμιν και παρου
σίαν, ώς δυνατόν. δ δε θεός έπήκοος τών ευχών τού προφήτου
γενόμενος πλήθος άρμάτων και ίππων τώ θεράποντι περί τον
Ελισσαίον κεκυκλωμένον θεάσασθαι παρέσχεν, ως αυτόν άφιέναι μεν

το δέος, άναθαρσήσαι δε πρός τήν όψιν τής νομιζομένης συμμα- 10
56χίας. Ελισσαίος δε μετά ταύτα και τάς τών πολεμίων όψεις άμαυ
ρώσαι τον θεόν παρεκάλει άχλιν αυταίς επιβαλόντα άφ' ής άγνοή
σεν αυτόν έμελλον. γενομένου δε και τούτου προελθών εις μέσους
τους εχθρούς επηρώτησε, τίνα επιζητούντες ήλθον τώνδε τον προ
φήτην Ελισσαίον ειπόντων παραδώσειν υπέσχετο, ει πρός τήν πόλιν 15
57 έν ή τυγχάνει ών άκολουθήσει αν αυτώ. και οι μεν ήγουμένω τώ
προφήτη τάς όψεις υπό θεού και την διάνοιαν έπεσκοτημένοι σπου
δάζοντες είποντο, άγαγών δε αυτούς Ελισσαίος εις Σαμάρειαν Ιω
ράμω μεν τώ βασιλεϊ προσέταξε κλείσαι τάς πύλας και περιστήσαι
τους Σύροις τήν αυτού δύναμιν, τώ θεώ δε ηύξατο καθάρα τάς 20
όψεις των πολεμίων και τήν άχλών αυτών άνελεϊν, οι δ’ έκτής
άμαυρώσεως εκείνης άφεθέντες εώρων αυτούς έν μέσος τους εχθρούς
58 υπάρχοντας, εν εκπλήξει δε δεινή και άμηχανία των Σύρων οιον
εικός έφ’ ούτως θείω και παραδόξω πράγματι κειμένων και του
βασιλέως Ιωράμου πυθομένου τόν προφήτην, εΐ κελεύσειεν αυτούς 25

§ 54 = 4 Reg. VI 15.

ROMSPELatZonaras II p. 176.
1 δ' MSP 2 έλισσαίον MP 3 ταραχής τάχουσΜ 4 παρεθάρ

συνε MSPE τόν θεόν τώ θεώ Ε ώ) ώσROM 5 καταφρονών) κεχρη
μένος καταφρονών ΒΟχρώμενοσ καταφρονών 8 χρώμενοσP, of Holverda p.42
*παρεκάλει] παρεκάλει τε MLat τό) τώ. Μ 6 αυτόν om. Ο αέμ

φανήσαι. Ο αυτού codd. Ε παρουσίαν παρούσαν. Ο 8 *τόν om. S
9 έλισσαίον ΜΡ έλεσαίον Ε. *παραίσχεν Ρ" 10 αναθαρρήσαι SP 11 έλεσ
σαΐοσMP 12 επιβαλόντα) επιβαλεν RO 13 έμελλε Β έμελλεν Ο προ
ελθών] E προσελθών RO παρελθών MSP μemiens Lat 14 επερώτησε RO
15 έλισσαίον ΜΡ έλεσαίον Ε 17 θεού τού θεού MSP έπεσκοτισμένοι ΒΟ
έσκοτισμένοι Ε 18 * απαγαγών Zon *δ* MSP έλισσαίοσMP 19 προσ
έταξα. Ο "πύλας] θύρασ ΜSP 20 αυτού codd. Ε δ’ Ε κ
α
ι

καθάρα Ρ

2
1 ανελεϊν) περιαιρεθείσησ Ε περιαιρεθήναι Zon 22 αυτούς αυτουσ

MPE αυτούσι(αυτούσO) μεν RO recte, si post υπάρχοντας Lacunam statuis
24 ούτωσι ούτω 8 ουτώι Ρ
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κατακοντισθήναι, τούτο μεν έκώλυσε ποιείν Ελισσαίος τούς γάρ
νόμω πολέμου ληφθέντας άποκτείνειν είναι δίκαιον έλεγε τούτους
δε μηδέν κακόν εργάσασθαι τήν εκείνου χώραν, θεία δε δυνάμει
προς αυτούς ούκ ειδότας έλθεϊν, συνεβούλευέτε ξενίων αυτούς 59

μεταδόντα και τραπέζης άπολύειν άβλαβείς. Τώραμος μεν ουντώ
προφήτη πειθόμενος έστιάσας λαμπρώς πάνυ και φιλοτίμως τούς
Σύρους άπέλυσε πρός Αδερα τόν αυτών βασιλέα.
4. Tών δε άφκομένων και δηλωσάντων αυτώ τα συμβεβη-60

κότα θαυμάσας ό Αδερ τό παράδοξον και τήν τού θεού τών Ισραη
λιτών επιφάνειαν και δύναμιν και τον προφήτην, ώ το θείον ούτως
έναργώς παρήν, κρύφα μεν ουκέτι διέγνωτώ τών Ισραηλιτών έπι
χειρείν βασιλεϊ τόν Ελισσαίον δεδοκώς, φανερώς δε πολεμενέκρινε
τώ πλήθει τής στρατιάς και τή δυνάμει νομίζων περιέσεσθαι τών
πολεμίων και στρατεύει μετά μεγάλης δυνάμεως επί τον Ίώρα-61
μον, δς οϋχ ήγούμενος αυτόν άξιόμαχον είναι τους Σύρους ενέκλει
σεν αυτόν εις τήν Σαμάρειαν θαρρών τή τών τειχών όχυρότητα.
Αδερ δε λογισάμενος αϊρήσειν τήν πόλιν, ει και μή τους μηχανή
μασι, λιμώ μέντοι και σπάνει τών επιτηδείων παραστήσεσθαι τούς
Σαμαρείς, προσβαλών έπολιόρκει τήν πόλιν, ούτω δε επέλιπε τόν 62
Ίώραμονή τών άναγκαίων εύπορία, ως δι’ υπερβολήν τής ένδειας
έν τ

ή
.

Σαμαρεία πραθήναι όγδοήκοντα μεν άργυρών νομίσματος
κεφαλήν όνου, πέντε δ

ε

άργυρών νομίσματος ξέστην κόπρου περι
στερών αντί άλών ώνεσθαι τους Εβραίους, ή

ν δ
’
έν φόβω μή63

διά τόν λιμόν προδώ τις τους εχθρούς τήν πόλιν όΊώραμος και
καθ' εκάστην ήμέραν εκπεριήρχετο τ

ά

τείχη και τους φύλακας, μή
τις ένδον είη παρ' αυτών σκεπτόμενος και τώβλέπεσθαι και φρον

§ 58 = 4 Reg. VI 22.
ROMSPELatZonaras II p. 176sg. Theodoretus I p. 343.

1 ποιείν –2 αποκτείνειν om. Ο έλισσαίοσMP τούς γάρ –2 έλεγεν)
dicens iniusίum esse qui lege bellica non captunίur occidi Lat 2 ληφθέντασ
πολέμου tr. MSP έλεγεν είναι δίκαιον tr. MSP 4 προς αυτούς α

α

eum

Lat *συνεβούλευσέ MS 5 κα
ι

απολύειν, απολύσαι Zon fruerentur (h. e απο
λαύειν) Lat 6 και πάνυ tr

.

MSP 7 *Αδερα) άδερ Βί άδερον O
,

om. Lat
αυτών codd. 8 δ’ MSP 9 Αδερ) άδεροσΟ 1

0 επιφάνιαν Β 1
2

Ελισε
σαίον] έλισσαίον δ

ε

(δε add. m. 1
) Μέλισσαίον Ρ έλεσαίον Ε 1
3 στρατείασ

SP τήσ δυνάμεωσ ROLat 14 και στρατεύει i. marg. ΠI Lat “στρα
τεύειν RO 1

5

αυτόν RMP4 έαυτόν Ε 1
6

αυτόν BMP 1
7 *Αδερ) άδε

ροσΟ 18 “σπάνη OM παραστήσασθαι MSP στήσασθαι Ε 1
9 δ
’

MSP
επέλειπε Μ 2
0 δι" διά τήν MSP 2
2 δ
’

MSP * αργύρων SP

2
3

τούς om. P 2
4

παραδώ Ο δ
)
δ
. δ
'

MSP και om. P 2
5 τείχει Ρ
ι

2
6 μήτις– p
. 282,2 έφθασεν) m
e quis a
b

ets inίus occularetur et actus
οιuilatis hostibus indicaret Lat παρ' αυτώMP σκεπόμενοσROLat τώ) το RO
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τίζειν άφαιρούμενος και το βούλεσθαι τι τοιούτον και το έργον,

64 εΐ ταύτην τις τήν γνώμην ήδη λαμβάνειν έφθασεν. άνακραγούσης
δέ τινος γυναικός ,δέσποτα ελέησον" νομίσας αιτεΐν τι μέλλειν
αυτήν τών πρός τροφήν όργισθείς επηράσατο αυτή τόν θεών και
μήτε άλως αυτώ μήτε ληνούς υπάρχειν έλεγεν, όθεν τι και παρά
65 σχοι άν αυτή δεομένη της δ' ουδενός μεν τούτων χρήζειν ειπού
σης ουδ' ένοχλεΐν τροφής ένεκα, κριθήναι δε άξούσης προς άλλην
γυναίκα, κελεύσαντος λέγειν και διδάσκειν περί ων επιζητεί συνθή
κας έφηποιήσασθαι μετά τής ετέρας γυναικός γειτνιώσης και φίλης
αυτή τυγχανούσης, όπως έπει τα του λιμού και της ένδειας ήν
αμήχανα διαχρησάμεναι τα τέκνα, ήν δε άρρεν έκατέρα παιδίον,

66 άνά μίαν ήμέραν θρέψωμεν άλλήλας ,κάγώ μέν, φησί, πρώτη
τούμόν κατέσφαξα και την παρελθούσαν ημέραν τούμόν έτράφημεν
αμφότεραι νύν δ' ού βούλεται ταυτό ποιείν, αλλά παραβαίνει την
67 συνθήκην και τον υιόν άφανή πεποίηκε" τούτ' έλύπησε σφοδρώς
Ίώραμον άκούσαντα, και περιρρηξάμενος την εσθήτα και δεινόν
έκβοήσας έπειτα όργής επί τον προφήτην Ελισσαίον πληρωθείς
άνελεϊν αυτόν ώρμησεν, ότι μή δείται του θεού πόρον τ’ αυτούς
και διαφυγήν τών περιεχόντων κακών δούναι" τόν τε άπoτεμούντα
68 αυτού την κεφαλήν ευθύς εξέπεμψε και ο μεν έπι τήν άναίρεσιν
ήπείγετο του προφήτου, τον δ' Ελισσαίον ουκ έλαθεν ή του βασι
λέως όργή, καθεζόμενος δε οίκαδε παρ' αυτώ συν τους μαθηταίς
έμήνυσεν αυτούς, ότι Ίώραμος ότού φονέως υιός πέμψειε τόν άφα
69ρήσοντα αυτού την κεφαλήν. ,άλλ’ ύμείς, φησίν, όταν δ τούτο
προσταχθες άφίκητα, παραφυλάξαντες εισιένα μέλλοντα προσ
$ 63 – 4 Reg WT 20
ROMSPELatZonaras II p. 177.
1 βουλεύεσθαι M8 τοιούτο MSP 3 τινος om.Ο “δέσποτα, δέσποτα

κύριε MSP domine Lat 4*και om. M 5 άλως άλωασ codd. Ε παρα
σχοι άνl coni. παράσχομεν BMSP παράσχειεν, εεν ex εν corr. Ο παράσχοι
Bekker 6 χρήζειν ειπούσησ τούτων tr. MSP 7 - δει οn. Ο δ’ MSP
8 επιζητεΐν Ο 9 μετά τής μεθ’ Ε αυτή και φίλησ tr. M 11 δ’MSP

εκατέρα] έκα" ο εκάτερον R 12 *μέν om. Μ 13 τό έμόν ΕZon
14 νύν ή MSPELatZon την fort scribendum et infra βούλεσθαι et παραβαίνειν
et πεποιημένα ταυτά E *παραβαίνειν RO 16 Ιώραμον) τόνιώραμον Ε

17 *προφήτην, άφη" Μ έλισσαίον ΜΡέλισαίον Ε 18 πόρον τι coni,
παρόντα Βί παρόντοσΟ πόρον MSP 20 εξέπεμπε Μ έπεμψε E 21 δε ΜΕ
έλισσαίον ΜΡ έλισαίον Ε 22 ή” MSPE αυτώ RO εαυτώ MSP

23 αφαιρησόμενον E 24 *ήμεύσO 25 αφίκητα) αφήκτα Β αφήτε Ο
παραφυλάξαντες παραφυλάξασθε (παρα eX προσ corr. Μ) MSP περιφυλάξαν
τεσE * προσαποθλίψαι MSP
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αποθλίψατε τή θύρα και κατάσχετε άκολουθήσει γάρ αυτώ πρός
με παραγινόμενος ο βασιλεύς μεταβεβoυλευμένος" και οι μεν το
κελευσθεν ώς ήκεν ό πεμφθείς υπό του βασιλέως έπι την άναί
ρεσιν τήν Ελισσαίου έποίησαν. Τώραμος δε καταγνούς τής έπι τόν 70
προφήτην δργής και δείσας, μή φθάση κτείνας αυτόν δ τούτο προσ
ταχθείς, έσπευσε κωλύσαι γενέσθαι τον φόνον και διασώσαι τόν
προφήτην άφικόμενος δε προς αυτόν ήτιάτο, ότι μή παρά του
θεού λύσιν αυτούς των παρόντων αιτείται κακών, άλλ’ ούτως υπ'
αυτών φθειρομένους υπερορά. Ελισσαίος δε εις τήν επιούσαν έπηγ-71
γέλλετο κατ' εκείνην την ώραν, καθ’ ήν ο βασιλεύς άφίκετο προς
αυτόν, έσεσθαι πολλήν εύπορίαν τροφής και πραθήσεσθαι μεν έν
τή αγορά σίκλου δύο κριθής σάτα, ώνήσεσθαι δε σεμιδάλεως σάτον
σίκλου, ταύτα τόν τε"Τώραμον και τους παρόντας εις χαράν περιέ-72
τρεψε" πιστεύειν γάρ τώ προφήτη διά τήν έπι τους προπεπειρα
μένοις άλήθειαν ουκ ώκνουν, άλλά καί τό έπ’ εκείνης ένδεες τής
ήμέρας και ταλαίπωρον ή προσδοκωμένη κούφον αυτούς έποίει. ό 73
δε της τρίτης μοίρας ήγεμώντώ βασιλε φίλος ών και τότε φέρων-- Ω ν ιν 2. -- ο αν

αυτόν έπερηρεσμένον,άπιστα, είπε, λέγεις, ώ προφήταν και ώσπερ
Ό κ.ν. Σ) ιν 4. ν D Σ) -- ν -- ΣΑ

άδύνατον έκχέα τόν θεόν εξ ουρανού καταρράκτας κριθής ή σεμι
- Ον ο -ν --

δάλεως ούτως άμήχανον κα τά ύπό σού νύν ερημένα γενέσθαι."- ν ν -- ν τ, Σ) -
και ό προφήτης πρός αύτόν ,ταύτα μέν, είπεν, όψει τούτο λαμ
ν ν ν D ν Σ) D ν καν α ν 44
βάνονται τό τέλος, ού μεταλήψη δ' ουδενός τών ύπαρξόντων.

Σ) - μ - ν ν ν C η , ν
5. Εξέβη τοίνυν τούτον τόν τρόπον τά ύπό Ελισσαίου προ-74

ειρημένα" νόμος ήν έν Σαμαρεία τούς λέπραν έχοντας και μή κα
Σ) -ν - ν -ν

θαρούς άπό τών τοιούτων τά σώματα μένειν έξω τής πόλεως,
Σν σ' ) -ν

άνδρες ούν τόν άριθμόν τέσσαρες διά ταύτην την αιτίαν πρό τών
πυλών μένοντες μηκέτι μηδενός αυτους διά τήν υπερβολήν του λιμού
τροφήν έκφέροντος εισελθείν μεν εις τήν πόλιν διά τόν νόμον κε-75

§ 69 = 4 Reg. VI 32.

ROMSPELatZonaras II p. 177 sq.
1 * την θύραν RO “κατάσχετε κατασχεΐν MSP πρόσ έμε MSP

2 παραγενόμενοσ ROM 4 την τού MSP έλισσαίου MP 5 φθάσει Β'
φθάσα. Ο 7 τάφηκόμενοσ R - 8 “κακών αιτείται tr. MSP 9 ύπερορά)
δρά Μ έλισσαΐοσMP 10 καθ’ om.Μ 11 και δια μt Lat “πραθή
σεσθαι) παραθήσεται RO 12 ασίκλουσ δύο M *κριθής) κρίκΜ ωνή
σασθαι RO ωνείσθαι SP 13 τόν τε τε τόν RO 14 προπεπειραμένος
πεπειραμένοισ Ο 16 ή προσδοκωμένη spes am futurde abundantiae Lat
18 έπερηρισμένον Ει 19 καταράκτασRMSP 21 * αυτόν, όν: i. ras, S
κόψη OS 22 το om.Ε "μεταλήψει Μ ύπαρξάντων ROMP 23 έλισε
σαίου MP 24 * νόμος) νόμοσ δ’ ROM leω ήριμr Lat έν) έντή MSP
28 κεκωλυμένοι διά τόν νόμον tr. MSP
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κωλυμένοι, κάν επιτραπή δ’ αυτούς διαφθαρήσεσθαι κακώς υπό
του λιμού λογισάμενοι, τούτο δε πείσεσθαι κάν αυτόθι μείνωσιν
άπορία τροφής, παραδούναι τους πολεμίους αυτούς έκριναν ώς ει
μεν φείσαιντο αυτών ζησόμενοι, ει δ' άναιρεθεί εν ευθανατήσοντες,
76 ταύτην κυρώσαντες την βουλήν νυκτός ήκον εις το στρατόπεδον τών
πολεμίων, ήρχετο δ’ ήδη τούς Σύρους έκφοβεΐν και ταράττειν δ
θεός και κτύπον άρμάτων και ίππων ώς επερχομένης στρατιάς
ταϊς άκρας αυτών ένηχεϊν και ταύτην έγγυτέρω προσφέρειν αυτούς
77 τήν υπόνοιαν. άμέλει τούτον τον τρόπον ύπ’ αυτής διετέθησαν,
ώστε τάς σκηνάς έκλιπόντες συνέδραμον πρός τόν Αδερα λέγοντες,

ώς Ίώραμος ό τών Ισραηλιτών μισθωσάμενος συμμάχους τόν τε
τών Αιγυπτίων βασιλέα και τόντών νήσων έπ' αυτούς άγει προσ–
78 ιόντων γάρ αυτών έπακούειν τού κτύπου, ταύτα λέγουσιν ό Αδερ,

και γάρ αυτός περιεψοφείτο ήδη τάς άκοάς όμοίως τώ πλήθει,

προσέσχε και μετά πολλής άταξίας και θορύβου καταλιπόντες εν
τή παρεμβολή τούς ίππους και τά υποζύγια και πλούτον άφθο
79 νον εις φυγήν έχώρησαν οι λεπροί δε οι έκτής Σαμαρείας άνα
χωρήσαντες εις τό τών Σύρων στρατόπεδον, ών μικρόν έμπροσθεν
επεμνήσθημεν, ως γενόμενοι πρός τή παρεμβολή πολλήν ήσυχίαν
και άφωνίαν έβλεπον ούσαν και παρελθόντες δε είσω και όρμή
σαντες εις μίαν σκηνήν ουδένα έωρων, έμφαγόντες και πιόντες
έβάστασαν έσθήτα και πολύν χρυσόν κομίσαντες έξω τής παρεμ
80 βολής έκρυψαν έπειτ’ εις ετέραν σκηνήν παρελθόντες όμοίως τα
έν αυτή πάλιν έξεκόμισαν, και τούτ' έποίησαν τετράκις μηδενός
αυτούς όλως έντυγχάνοντος, όθεν εικάσαντες άνακεχωρηκένα τούς
πολεμίους κατεγινωσκον αυτών μή ταύτα δηλούντων τώ Ιωράμω

$ 75= 4 Reg. VII 4.

ROMSPELatZonaras II p. 178 sq.
1 δε MSP 2 δε om. RO et ut uid. Lat μένωσιν RMSP 3 αυτούσ

RMP εαυτούσE 4*φήσαντο Β *εϋ θανατήσοντεσ R ευθανατήσαντεσP
5 ετών) τότών MSP 7 εκτύπων Η ίππων) ίπων. Ο όπλων MSPE

Lat ίππων τε και όπλων Zon 9 άμέλη R 10 λέγοντασ Ε 11 Ισραηλιτών,
ισραηλιτών βασιλεύσMSPLat *μισθοσάμενοσ Βι 13 ύπακούειν RO
*Αδερ) άδεροσ Ο 14 εαυτός και αύτόσ SP 15 *πολήσ Ο *καταλει

πόντεσM 17 οι λεπροί δε οι οι λεπροί δε Β οι δε λεπροί οι MSP λεπροί
δε οι coni. 18 μικρών Μ 19 έμνήσθημεν ΒΟ *ώς) και Μ *πρός)
έν RO 20 δε om. SP 21 * έμφαγόντες εν μέσω φαγόντεσ MSP - και
δε και SP 22 *έβάστασαν –23 έκρυψαν portantesque muίας μestes et αμrum
οι ρωίra casίνα celantes Lat, unde κομίσαντές τ’ coni. παρεμβολής) πόλεω.σ
ΡΕ 24 τούτο MSP μηδενός) ώσ' ουδενί Ε 26 αυτών αυτών RO έαυ
τών MSP
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και τους πολίτας, και οι μεν έλθόντες πρός τό τής Σαμαρείας 81
τείχος και άναβοήσαντες πρός τούς φύλακας έμήνυον αυτούς τά
περί τούς πολεμίους, εκείνοι δε ταύτ’ άπήγγειλαν τους τού βασι
λέως φύλαξι, παρ’ ών μαθών Ίώραμος μεταπέμπεται τους φίλους
και τούς ήγεμόνας, πρός ούς έλθόντας ενέδραν και τέχνην ύπο-82
νοείν έλεγε τήν άναχώρησιν τού τών Σύρων βασιλέως άπογνόντος
ήμάς τώ, λιμώ διαφθαρήσεσθαι, να ώς πεφευγότωνεις διαρπαγήν
εξελθόντων τής παρεμβολής αιφνιδίως έπιπέση και κτείνη μεν
αυτούς, άμαχητί δε έλη τήν πόλιν όθεν υμίν παραινώ διά φυλα
κής έχειν αυτήν μή καταφρονήσαντας τώ τους πολεμίους άνακεχω
ρηκέναι φήσαντος δέ τινος, ως άριστα μεν και συνετώτατα υπο-83
νοήσειε, πέμψαι γεμήν συμβουλεύσαντος δύο τών ιππέων τούς τήν
άχρι Ιορδάνου πάσαν εξερευνήσοντας, ν' ει ληφθέντες υπό λοχών
των τών πολεμίων διαφθαρείεν φυλακή τή στρατιά γένωνται τού
μηδέν όμοιον παθείν αυτήν άνυπόπτως προελθούσαν προσαριθ
μήσεις δέ, φησί, τους υπό τού λιμού τεθvηκόσι τους ιππείς, κάν
υπό τών εχθρών ληφθέντες άπόλωνται" άρεσθείς δε τή γνώμη 84
τότε τούς κατοψομένους εξέπεμψεν, οι δε κενήν μεν πολεμίων
τήν δδόν ήνυσαν, μεστήν δε σιτίων και όπλων εύρον, ά διά τό
κούφοι πρός τό φεύγειν είναι δίπτοντες κατέλιπον ταύτ’ άκούσας
δ βασιλεύς έπι διαρπαγήν τών έντώ στρατοπέδωτό πλήθος έξα
φήκεν, ευτελές δε ουδέν ουδ' όλίγον ώφελούντο, άλλά πολύν μεν 85
χρυσόν, πολύν δε άργυρον, άγέλας δε παντοδαπών κτηνών, έτι γε
μήν σίτου μυριάσι και κριθής αίς ουδ' όναρ ήλπισαν επιτυχόντες
τών μεν προτέρων κακών άπηλλάγησαν, άφθονίαν δ’ είχον, ώς

$ 81 = 4 Reg. VII 10.

ROMSPELatZonaras II p. 179.
1 * έλθόντεσ, λ9 i. Pas. R 3 ταύτα MSP 6 απογνόντος ed. princ.

απογνόντασ RMSP απογνώντασ Ο 7 ν’ MSP εις) και εισ Ο έπι MSP

8 αιφνηδίωσ Ο 9 δ’ MSP 10 * αυτήν om. Η μη καταφρονήσαν
τας φρονήσαντασΜ και μηδαμού προΐέναι καταφρονήσαντασΡLat και μηδα
μώσ. προσιέναι καταφρονήσαντασ i. marg: suppl. 8 και μηδαμού προΐένα Ε
τώ, ώ, ex ό corr. R 12 τήν on. R 14 φυλακή Ρ 15 ανυπόπτοσ R
προσελθούσαν RO προσαριθμήσει ΜΙ 17 τών εχθρών τού λιμού Β απώ
λωνται ΒΜ τήν γνώμην RO 18 τότε om. SP κατοψωμένουσ, ω ex o
corr. Ο έξέπεμψεν έπεμψεν SPZon πολεμίων τήν δδόν) Ε τών πολεμίων
τήν δδόν Βί την όδόν τών πολεμίων Ο την όδόν πολεμίων MSP 20 κούφοι,
ι ex ν corr.Ρ όπτούντεσSP ταύτα Ε 21 "έπι άρπαγήν. Ο ετών om.
MSP εξαφήκε O 22 δ’ MSP πολύν μεν πολλήν μεν Β 23 δ’ MSP
κτηνών) κτηνών ελάμβανον SP 24 ουδε ROSP ήλπισαν 8 25 έσχον Ε
ώς on. ROE
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ώνεσθαι δύο μέν σάτα κριθής σίκλου σεμιδάλεως δε σάτον σίκλου
κατά την Ελισσαίου προφητείαν ισχύει δε τό σάτον μόδιον και
αν D - ν ν ν D Ση -- Υ - ς --

86 ήμισυ Ιταλικόν μόνος δε τούτων ούκ ώνατο τών άγαθών δ τής
τρίτης μοίρας ήγεμών κατασταθείς γάρ έπι τής πύλης υπό τού
βασιλέως, να το πλήθος επέχη τής πολλής όρμής και μή κινδυνεύ
σωσιν υπ’ άλλήλων ωθούμενοι συμπατηθέντες άπολέσθαι, τούτ'
αυτός έπαθε και τούτον αποθνήσκει τόν τρόπον την τελευτήν αυτώ

D - Οι - Σ Σ -- -
προφητεύσαντος Ελισσαίου, ότε τους υπ' αυτού περί τής έσομένης
εύπορίας των επιτηδείων λεγομένους μόνος εξ άπάντων ούκ έπι
ΟΤΕΙΝΟ Εν.

87 6. Ο δε των Σύρων βασιλεύς Αδερος διασωθείς εις Δαμα
- Ο ν - - -

σκόν και μαθών, ότι το θείον αυτόν τε και την στρατιάν, αυτού
-- Σ ν ν ν ν ν D ν Σ ιν Σ) Σ) Σ Σ
πάσαν εις το δέος και την ταραχήν εκείνην ένέβαλεν, άλλ’ ούκ έξ
εφόδου πολεμίων έγένετο, σφόδρα του δυσμενή τόν θεόν έχειν άθυ
88 μήσας εις νόσον κατέπεσεν, έκδημήσαντος δε κατ’ εκείνον τον και

- Σ) ν ) ν - ν ν α Ση ν

ρόν εις Δαμασκόν Ελισσαίου τού προφήτου γνούς ό Αδερ τόν
πιστότατον των οικετών Αζάηλον έπεμψεν υπαντησόμενον αυτώ
και δώρα κομίζοντα, κελεύσας έρεσθαι περί της νόσου και ει δια
ν 2 - ν ν

89 φεύξεται τον εξ αυτής κίνδυνον. Αζάηλος δε μετά καμήλων τεσ–
σαράκοντα τον αριθμόν, αι τά κάλλιστα και τιμιώτατα τών έν
Δαμασκώ γινομένων και όντων έντώ βασιλείω έφερον δώρα, συμ
- - ο ν ν D η

βαλώντώ Ελισσαίω προσαγορεύσας αύτόν φιλοφρόνως έλεγεν υπό
-- - Σ - - ν

Αδερος του βασιλέως πεμφθήνα προς αυτόν δώρά τε κομίσαι και
ν ν -- ν ν » - η 2 ο D - γν ς ν

90 πυθέσθαι περί τής νόσου και ει βάων άπ' αύτής έσοιτο. δ δε
ν D ιν μ --

προφήτης τόνμέν Αζάηλον έκέλευε μηδέν άπαγγέλλειν τώ βασιλεί
κακόν, έλεγε δ’ ότι τεθνήξεται και δ μεν οικέτης του βασιλέως
D - - D ) ν C D D - οι ν - D -
έλυπείτο ταύτ' άκούσας, ό δ΄ Ελισσαίος έκλαιε και πολλοίς έρρείτο

§ 85 = 4 Reg. VII 16.

ROMSPELatZonaras II p. 179.
1 *σάτα) σάτου RO 2 έλισσαίου MPέλισαίου Ε * ισχύΐΟΡ 3 *ώνατο)

απώνατο Zon 4 υπό τού βασιλέωσέπι τήσπύλησίr, MSP 5 κινδυνεύουσιν Μ
κινδυνεύωσιν Ο 6 υπό MS συμπατηθέντες συναπατηθέντεσ, i. marg. γρ
συμπατηθέντεσΜ απολεσθαι M ταύτ’Μ 7 αυτός αυτούσP 8 έλεσ
σαίου MP 11 Αδερος) άδερ Ο ader Lat, om.Ε 12 * στρατείαν SP" 13 *εις
iterat R 14 δυσμενείM 15 *καιρόν χρόνον M 16 έλισσαίου MP έλι
σαίου Ε 18 “κομίζοντα) κομούντα coni. έρέσθαι Β'ΟΡ * διαφεύξεται)
διαφύγοι Μ 20 και και τα MSP 21 γενομένων. Ο βασιλείων βασιλεί. Ο
22 έλισσαίω MP έλεσαίω Ε προσαγορεύσας) και προσαγορεύσασMSPE
24 και om. ΜSPELat * βάων, ω ex oν corr. R βάον. Ο 25 *Εκε

λευεν Ο' έκέλευσε MSP απαγγέλειν Μ 26 δε Ε 27 ταύτα MSPE

κ
α
ι

δ
ε MSP έλισσαίοσ MSP έλισαίο σ Ε

-9

10
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5

10

20

δακρύους προορώμενος ά πάσχειν ό λαός έμελλε κακά μετά την
ΣΥ - D ν Σ) Υ ν D ν ν 2 . - --

Αδερος τελευτήν. άνακρίναντος δ' αύτόν Αζαήλου την αιτίαν τής 91
συγχύσεως ,κλαίω, φησί, το πλήθος των Ισραηλιτών έλεών, ών εκ
σού πείσεται δεινών, άποκτενείς γάρ αυτών τους άριστους και τάς

όχυρωτάτας πόλεις έμπρήσεις, και παιδία μέν άπολες προσρηγνύς
ν ν D 2. ν D ν - 4Κ. -- η , ν

πέτρας τάς δ΄ έγκύους άναρρήξεις γυναίκας" τού δε Αζαήλου 92
λέγοντος" ,τίνα γάρ ισχύν έμοί τηλεκαύτην είναι συμβέβηκεν, ώστε
ταύτα ποιήσαι;" τόν θεόν έφησεν αυτώ δεδηλωκένα τούθ", οτι τής

D -ν ν ν

Συρίας μέλλει βασιλεύειν. Αζάηλος μεν ούν παραγενόμενος προς
τον "Αδερα τώ μεν τά βελτίω περί της νόσου κατήγγελλε, τή δ'
επιούση δίκτυον επιβαλών αυτώ διάβροχον τόν μεν στραγγάλη διέ

ν 2 ) ν 2 ν. ν ν ΣΥΜ D - ν
φθειρε, τήν δ΄ άρχήν αυτός παρέλαβε δραστήριός τε ών άνήρ και 93
πολλήν έχων παρά των Σύρων εύνοιαν και τού δήμου τών Δαμα- Κ D α -- Σ ν ο Σν ν. 2 - Ο D
σκηνών, ύφ' ού μέχρι νύν αύτός τε ό Αδερ και Αζάηλος ό μετ
ν -- D - -- -

αυτόν άρξας ώς θεοί τιμώνται διά τάς ευεργεσίας και τών ναών
οικοδομίας, οις έκόσμησαν τήν τών Δαμασκηνών πόλιν. πομπεύ-94
ουσι δ’ αυτοί καθ' εκάστην ήμέραν επί τή τιμή των βασιλέων και

ν - Σ) ν α ν -

σεμνύνονται τήν τούτων άρχαιότητα ούκ ειδότες, ότι νεώτεροί εισι
και ούκ έχοντες ούτοι οι βασιλείς έτη χίλια και εκατόν. δ δε τών
D -- - -- - Σ) α ν Σιν ν D -

Ισραηλιτών βασιλεύς Τώραμος άκούσας τήν Αδερος τελευτην άνέ
πνευσεν εκ των φόβων και του δέους δ δι’ αυτόν είχεν ασμένως
ειρήνης λαμβανόμενος,

D- η η C -ν. Ο ν ν ν ν

V. 1. Τώραμος δε δ των Ιεροσολύμων βασιλεύς, και τούτω95- D ν ν ν ν

γάρ ήν ταύτόν καθώς προειρήκαμεν έμπροσθεν όνομα, παραλαβών
τήν άρχήν ευθύς επί σφαγήν των αδελφών αυτού και των πατρώων
φίλων οι και ηγεμόνες ήσαν εχώρησε, τήν άρχήν και την επίδειξιν

$ 90 = 4 Reg VΠ 11; και 95 – 4 Reg VIII 16,2 Ρara. XXI 1.

ROMSPELatZonaras II p. 179 sq.

2 *Αδερος τού άδεροσΟ 4 πείσεται] PLat πεσείται RO πείσονται
MSE αποκτενείς αποκτένεσ R αποκτείνεισOM αυτών, αυτούς RO

5 όχυροτάτασΜ 6 εγγύουσ ROM θ’ MSPE 7 * έμοι] εν εμοί MSP

mihi Lat 8 τούτ’ M 9 μέλι. Η μέλλοι OMSP καζαήλοσ Ο 1
0 κατήγ

γειλε MSPE 1
1 * δίκτυα R 14 Αζάηλος ζάηλοσ Με αζαήλοσ Ο 15 τών

ναών) των ναών τάσΜ τάσ τών ναών SP 1
6

έκόσμισαν Ο πομπεύουσι
–17 βασιλέων ιεί και ημc soli in ponρα cottidie φuasi pro honore regio de
foruntur Lat πομπεύουσε πέμπoυσι MSP 1

7 δεS αυτοί ούτοι ROSP
τή] τε Μ, spurium uid. 18 οΐδότεσ Ο 1

9 έχοντες έχουσιν MSP ούτοι)
αυτοί M έτι Η χίλα Βι 2

1 δ
)

ότι RO 2
2

λαμβανόμενος λαβόμε
νοσMSP 2
3 τούτω, τούτο ROSP 2
4

ταυτόν ταυτό. Ο ταυτώ MSP

2
5 πατρίων ROME 2
6 την (ante αρχήν), τ ex ν corr. R
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2
)

τής πονηρίας εντεύθεν ποιησάμενος και μηδέν διενεγκών τών τού
λαού βασιλέων, οι πρώτοι παρηνόμησαν εις τ

ά

πάτρια τών Εβραίων
96έθη και την τού θεού θρησκείαν, εδίδαξε δ

’

αυτόν τ
ά τ
'

άλλα
είναι κακόν καί δ

ή

και ξενικούς θεούς προσκυνείν Γοθoλία θυγά
τηρ μεν Αχάβου συνοικούσα δ

’

αυτώ. και δ μεν θεός διά τήν
πρός Δαυίδην όμολογίαν ουκ έβούλετο τούτου το γένος εξαφανίσαι,
Ίώραμος δ

'

ο
ύ

διέλειπεν εκάστης ήμέρας καινουργών έπ' άσεβεία

9
7 και λύμη τών επιχωρίων έθισμών. άπoστάντων δ
ε

αυτού κατ’
εκείνον τον καιρόν τών Ίδρυμαίων και τον μεν πρότερον αποκτει
νάντων βασιλέα, ός υπήκουεν αυτού του πατρί, δ

ν

δ
’

έβούλοντο

αυτοί καταστησάντων Ίώραμος μετά τών περί αυτόν ιππέων και
τών άρμάτων νυκτός εις τήν Ίδρυμαίαν ένέβαλε, και τους μεν πέριξ
98τής αυτού βασιλείας διέφθειρε, περαιτέρω δ

'
ο
ύ προήλθεν, ώνησε

μέντοι τούτο ποιήσας ουδε έν" πάντες γάρ άπέστησαν αυτού και

ο
ι

την χώραν την καλουμένην Λαβίναν νεμόμενοι, ή
ν δ
’

ούτως
έμμανής, ώστε τόν λαόν ήνάγκαζεν επί τά υψηλότατα τών δρών
άναβαίνοντα προσκυνείν τους άλλοτρίους θεούς,
99 2

.

Ταύτα δ
’

αυτώ πράττοντα και τελέως έκβεβληκότι τής δια
νοίας τ

ά

πάτρια νόμιμα κομίζεται παρ’ Ηλίου τού προφήτου έπι
στολή, ή τον θεόν έδήλου μεγάλην παρ' αυτού ληψόμενον δίκην,
ότι τών μεν ιδίων πατέρων μιμητής ούκ έγένετο, τους δ

ε

τών Ισ–
ραηλιτών βασιλέων κατηκολούθησενάσεβήμασι και συνηνάγκασε την
Ιούδα φυλήν και τους πολίτας Ιεροσολύμων άφέντας τήν δσίαν τού
επιχωρίου θεού σέβειντά είδωλα, καθώς και Αχαβος τους Ισραη

100 λίτας έβιάσατο, ότι τετούς άδελφούς διεχρήσατο και τους άγαθούς

§ 95 = 2 Paral. XXI 6, 4 Reg. VIII 18.

ROMSPELatZonaras II p. 180. ν

1τών) την O 2 λαού) ηλ (h.e, ισραήλ) MSP populi Lat 3 *δ' τεMSP
τά τ

’

άλλα) τάλλα Μ τά άλλα RO τάτε άλλα Ε 4 *Γοθολια) Όθλια scri
bendum 5 * συνοικήσασα MSP δ

ε Ε 6 δαυείδην Μί τούτου ex τούτο R

7 i. marg. γ΄Β διέλιπεν ΟSP 8 *δ* MSP 1
0

υπήκουσεν SP 1
2 τών άρ

μάτων) άρμάτων E - και τούς μεν –13 βασιλείας e
t

eos guidem ημίμtoimi eius
regno esse uidebanίur Lat 1

3

αυτού codd.Ε. περαιτέρω Επορρωτέρω codd.
longius Lat δ

ε Ε *προήλθεν αθit Lat *ώνησε) ώρισε Ο 14 ουδε έν)
ουδέν MSPE 1

5 λάβιναν Pλαβιναν (λ ex ν corr) M abennan Lat 1
6 τεμ

μανής) εμφανήσO * υψηλότατα) ROLat υψηλά MSP βρέων Ε 18 ταύτα,
τοιαύτα Ε τελαίωσO 1
9

ήλιού RMSP ήλιού S” ήλιού E. *προφήτου)
προφήτου έτι γάρ έπιγήσ’ ή
ν

(uerba έπιγήσ’ ή
ν

ultra solitos uersuum fines i.

marg. S
) SP 2
0 ή
,

εφ’ ή SΡεν ή Ε 2
1 *μιμητής ούκιμή μιμητήσRO

2
2 * βασιλέων (ων ex α m. 2) P τήν την τού MSP 24 θεού θεού
θρησκείαν MSPLat

1
0
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10

15

άνδρας και δικαίους άπέκτεινεν τήν τ
ε

τιμωρίαν ήν άντί τούτων
ύφέξειν έμελλεν έσήμαινε τους γράμμασιν ό προφήτης, όλεθρον του
λαού και φθοράν γυναικών αυτού του βασιλέως και τέκνων, και
ότι τεθνήξεται νόσω τής νηδύος επί πολύ βασανισθείς και τών
εντέρων αυτού δι’ υπερβολήν τής τών εντός διαφθοράς έκρυέντων,
ώστ' αυτόν δρώντα τήν αυτού συμφοράν και μηδέν βοηθήσαι δυνά
μενον έπειθ’ ούτως αποθανείν. ταύτα μεν έδήλου διά τής έπι
στολής ο Ηλίας

3
. Μετ' ου πολύ δε στρατός Αράβων τών έγιστα τηςΑιθιο

πίας κατοικούντων και τών άλλοφύλων εις τήν Ιωράμου βασιλείαν
ένέβαλε και τήν τ

ε

χώραν διήρπασαν και τον οίκον τού βασιλέως,

έτι δ
ε

και τους υιούς αυτού κατέσφαξαν και τάς γυναίκας, εις δε

αυτώ περιλείπεται των παίδων διαφυγών τους πολεμίους Οχοζίας
όνομα, μετά δ

ε

ταύτην την συμφοράν αυτός την προειρημένην υπό
τού προφήτου νόσον έπι πλείστον νοσήσας χρόνον, επέσκηψε γάρ
εις τήν γαστέρα τ

ο θείον αυτού τήν όργήν, έλεεινώς άπέθανεν έπι
δών αυτού τά εντός έκρυέντα, περιύβρισε δ

’
αυτού και τον νεκρόν

δ λαός λογισάμενος γάρ ομαι τον ούτως άποθανόντα κατά μήνιν
θεού μηδε κηδείας της βασιλεύσι πρεπούσης άξιον είναι τυχεϊν,

ούτε τας πατρώας ένεκήδευσεν αυτόν θήκας ούτε άλλης τιμής
ήξίωσεν, άλλ' ως ιδιώτην έθαψε, βιώσαντα μεν έτη τεσσαράκοντα,
βασιλεύσαντα δ

ε

όκτώ παραδίδωσι δ
ε

τήν άρχήν δ δήμος ότών
Ιεροσολυμιτών τώ παιδί αυτού. Οχοζία.
VI. 1. Ίώραμος δε ότών Ισραηλιτών βασιλεύς μετά τήν Αδε

ρος τελευτήν έλπίσας Αραμωθα πόλιν τής Γαλαδίτιδος άφα

$ 100 = 2 Paral. XXI 13.

ROMSPELatZonaras II p. 180.

1 απέκτεινε ΟΜS&Pα 2 *εσήμενε Β έσήμανε. Ο 3 αυτού του βασι
λέως regis Lat αυτού αυτού τεΜ τού βασιλέως om. Ε 5 αυτού) αυτώWat.
apud Hudson 6 ώστ’) ώστε S ώσΡ δρώνται επιδόντα SP αυτού RMSP

8 ήλιασS 9 i. marg. IIΙΙ Lat ταρράβων M 1
1 *τε om. SP *διήρπασε,

SP 1
2 εκατέσφαξε, εfinale i ras.8 13 * Οχοξίας όζιασMLat 1
5 * νόσον

υπό τού προφήτου tr. M 1
7 αυτού) αυτώR αυτού Dindorf περιύβρησε Ο

δε MSP 1
8

λογισάμενος) λογησάμενοσ M credentes Lat μήνην Μ

20 ούτε, ε ex ω corr. S ταΐσπατρώοισ Β τοϊσπατρώοισ Ο ένεκήδευ
σαν ΟΜSPLat ούτ’ MSP 2

1 ήξίωσαν MSPLat έθαψαν MSPLat

2
2

παραδίδωσι) παραδέδωκε MSPE, i.marg, ο RO ότών τών Ε 23 *Όχο

Ο

ζία, όξα Ροχίας Lat 24 τήν) την τού O 2
5 Αραμώθα) αραμάθην MSP

άραμώθ E αναnath Lat τής – 290, 3 Ιεζερήλην πόλιν om. Ο γαλααδί
τιδος RMSE
Iosephus II 19

101

102

103

104

105
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106

107

108

109

ρήσεσθαι τους Σύρους στρατεύει μεν έπ' αυτήν μετά μεγάλης παρα
σκευής, έν δε τή πολιορκία τοξευθεις υπό τινος τών Σύρων ού και
ρίως άνεχώρησεν εις Ιεζερήλην πόλιν ιαθησόμενος εν αυτή το τραύμα,

καταλιπών έντή, Αραμωθα την στρατιάν άπασαν και ήγεμόνατόν
Αμασή παιδα Τηούν ήδη γάρ αυτήν ήρήκει κατά κράτος, πρού
κειτο δ’ αυτώ μετά την θεραπείαν πολεμεν τους Σύρος, Ελισ–
σαίος δ' δ προφήτης ένα τών αυτού μαθητών δούς αυτό το άγιον
έλαιον έπεμψεν εις Αραμώθα χρίσοντα τον Ιηούν και φράσoντα,
ότι το θείον αυτόν ήρηται βασιλέα άλλα τε πρός τούτος ειπείν
έπεστείλας έκέλευε τρόπω φυγής ποιήσασθαι την πορείαν, όπως
λάθη πάντας εκείθεν άπιών. δ δε γενόμενος έντή πόλει τον μεν
Ίηούν ευρίσκει καθεζόμενον μετά τών τής στρατιάς ήγεμόνων μέσον
αυτών καθώς Ελισσαίος αυτώ προείπε, προσελθών δε έφη βού
λεσθαι περί τινων αυτώ διαλεχθήναι, τού δε άναστάντος και άκο
λουθήσαντος εις τό ταμιείον λαβών δ νεανίσκος τό έλαιον κατέχεεν
αυτού της κεφαλής και τον θεόν έφη βασιλέα χειροτονείν αυτόν
επ’ όλέθρωτού γένους τού Αχάβου, και όπως έκδικήση τό αίμα
τών προφητών τών υπό Ιεζαβέλας παρανόμως αποθανόντων, ν’ ό
τούτων οικος τόν αυτόν τρόπον όνπερ Ιεροβάμου του Ναβαταίου
παιδός και Βασά πρόρριζος διά τήν άσέβειαν αυτών άφανισθή και
μηδέν υπολειφθή σπέρμα τής Αχάβου γενεάς, και δ μεν ταύτ’

$ 105 = 4 Reg. VIII 28.

ROMSPELatZonaras II p. 180sq.
3 Ιεζερήλην ζ ex ρ, ρ ex ζ corr. Η αζάρην Μ ιαζάρην SP hiezrahelan

Lat 4 Αραμωθα άραμώθω Βί άραμάθη MSP αραμάθω Ε αναnath Lat
* στρατείαν SAP. 5 Αμασήl ROSPEZon αμασι M anessi Lat αμασίου Wat
apud Hudson Nεμεσσι uel Nαμασι Hudson Ίηούν) άλμέι Ιαι ήρήκει
ήρημώκει Β ήρημόκε. Ο 6 δε Ε Ελισσαίος έλισσαίοσΡ έλισαιοσE ώσΜ

7 δε SP αυτού αυτού codd. Ε αυτού μαθητών, μαθητών τών (τών
om. Ε) αυτού ME 8 Αραμώθα) άραμώθα R άραμάθην MSP αραμώθ Ε
anatha Lat *χρήσoντα RO *Ίηούν λιμη Lat 9 άλλα –10 έκέλευε,
out et alia pariter indicaret praecipiens et Lat ειπείν) ειπών Β' ειπών και Ο
10 *έκέλευσε MSP 11 εκείθεν) εκεί Ε * μεν οm. Μ 12 *Ίηούν

thur Lat * στρατείασSP 13 αυτών, ώ, ex ό corr. R καθώς om. Ο
έλισσαίοσMP δ’ Ε 14 *δ* MSP 15 * ταμείον M ό νεανιασ ΜSPE
*τό έλαιον) το άγιον έλαιον RO, om. Μ 16 *έφη έφησε MSP “βασιλέα
om.Μ 17 έπι Ε τού (post γένους) om.Ε έκδικήσει M έκδικήσεισ Ε
18 ετών (ante υπό) om. RO *ϊσταθεί Lat 19 όνπερί όνπερ οι MSP ιερο
βοάμου MSP Morοboan Lat παιδός παιδεσΜπαϊσRO, om. Lat 20 Βασάι
βασανΟ βαάσα Μ αβασάSP αθisa Lat Bασάνης supra VΙΙΙ 288sgg. 21 ύπο
λειφθή Ε υπολειφθείη codd. ταύτα Ε

10
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10

15

ειπών έξεπήδησεν έκ τού ταμείου σπουδάζων μηδενί τών έπι τής
στρατιάς δραθήναι.
2. Ο δε Ιηούς προελθών ήκεν έπι τόν τόπον ένθα μετά τών

ήγεμόνων έκαθέζετο, πυνθανομένων δε και φράζειν αυτούς παρα
καλούντων τί προς αυτόν άφίκοιτο δ νεανίσκος και προσέτι μαίνε
σθαι λεγόντων αυτόν, άλλ’ όρθώς γε εικάσατε, είπε, και γάρ τους
λόγους μεμηνότος έποιήσατο." σπουδαζόντων δ’ άκουσα και δεο
ν γν ν ν D - Ο νυν -- ν 2
μένων έφη τόν θεόν αύτόν ήρήσθαι βασιλέα τού πλήθους ειρηκένα.
ταύτ’ ειπόντος έκαστος περιδύων αυτόν υπεστρώννυεν αυτώ το
ιμάτιον και σαλπίζοντες τους κέρασιν έσήμαινον Ίηούν είναι βασι
λέα. δ δε άθροίσας την στρατιάν έμελλεν έξορμάν έπι Ίώραμον
Σ) ν D α ν -- Σ) ν ν

εις Ιεζέρελαν πόλιν, έν ή καθώς προείπον έθεραπεύετο τήν πλη
ν αν »η ν - D ν »- ν η C --
γήν, ήν έλαβε πρός τή, Αραμωθα πολιορκία. έτυχε δε και ότών
C Αν ν D ν D ν ν ν Σ) κ ο Ον
Ιεροσολυμιτών βασιλεύς Όχαζίας άφιγμένος πρός τόν Ίώραμον" υιόςτ, - - -- α

γάρήν αυτού τής άδελφής ώς και προειρήκαμεν επισκέψασθαι δε
πώς έκ τού τραύματος έχοι διά τήν συγγένειαν έληλύθει. Ίηούς
δε βουλόμενος αιφνιδίως τους περί τον Ίώραμον προσπεσεΐν ήξίου
μηδε τών στρατιωτών αποδράντα τινά μηνύσα ταύτα τώ Ιωράμων
τούτο γάρ έσεσθαι λαμπράν επίδειξιν αυτώ τής εύνοίας και του
διακειμένους ούτως άποδείξαι αυτόν βασιλέα.Α

3. Οι δε τους ειρημένος ήσθέντες έφύλαττον τάς δδούς, μή
Ώ Ο ν ν μ D - - Σ) -- ν ς ν

τις εις Ιεζέρελαν διαλαθών μηνύση αυτόν τους εκεί, και ό μεν
Ίηούς των ιππέων τούς επιλέκτους παραλαβών και καθίσας έφ'
άρματος εις τήν Ιεζέρελαν επορεύετο, γενομένου δε έγγύς ο σκοπός,

$ 109= 4 Reg. IX 10.

ROMSPELatZonaras II p. 181.
1 * ταμείου RO 2 κα

ι

στρατείασSP 3 δ’ Ε. * Τηούς ελιέ Lat
ένθα) είτα RO 5 *αφίκοιτο δ νεανίσκος) ό νεανίασαφίκοιτο MSP 6 αλλά

Ε 8 ήρείσθαι Β αερήσθαι. Ο ειρήσθαι E 9 ταύτ' i. marg. V Lat αύ
τον BMSP1 ύπεστρώννυεν) Coccei substermebat Lat έπεστρώννυεν RSPE
έπεστρώνυεν Ο έπεστόρευεν Μ 1

0 έσήμενον SP *Τηούν ίλι Lat

1
1 στρατείαν SP" 1
2 * Ιεζέρελαν) ιεζερέλαν. Ο εσράηλαν Μιεσράελαν SP

ϊegrahelan Lat προείπον προείπομεν (ο ante μ ex corr. Ρ
)

MSPLat

1
3 Αραμωθα άραμώθη Μ έναραμάθησSP aramath Lat 1
4 Ιεροσολυμι

τών] ROLat ιεροσολύμων MSP * Οχοζίας) ορήodias Lat 16 έχοι έκ τού
τραύματοσ tr. Μ έληλύθη. Ο “Τηούς) έλας Lat 1

7 * δε om. Η “αιφνη
δίωσ Ο “προσπεσείν) έμπεσεΐν MSP 1

8

μηδε μηδένα MSP αποδρά
σαντα RO τινά) τίνα Ο, om.ΜSP 1

9 γάρ om.Μ του τούσMS αυτούσ
RO 22 εις Ιεζέρελαν om. Lat Ιεζέρελαν ιεράζελαν RO ιεσράελα Μ εσρά
ελαν, ι θΧ . corr. S ισράελαν Ρ 2

3 Ιηούς λιμs Lat ετούς cras. Μ

*παραλαβών) αναλαβών M ante παραλαβών ras. 2 litt. S 2
4 Ιεζέρελαν

ιεράζελαν RO ιεσράελα Μιεζερελά SP egrahelan Lat γενόμενοσ δ
ε Μ

110

111

112

113

114
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115

116

117

118

119

όν ό βασιλεύς Ιώραμος καθεστάκει τούς έρχομένους εις τήν πόλιν
άφoράν, ιδών μετά πλήθους προσελαύνοντα τον Ιηούν άπήγγειλεν
Ιωράμω προσελαύνουσαν ιππέων ύλην. δ. δ' ευθύς έκέλευσεν έκ
πεμφθήναίτινα τών ιππέωνύπαντησόμενον και τις έστινό προσ
ιών γνωσόμενον. έλθών ούν πρός τόν Ιηούν ό ιππεύς επερωτά
περί τών έντώ στρατοπέδων πυνθάνεσθαι γάρ ταύτα τον βασιλέα.
δ δε μηδέν μέν περί τούτων πολυπραγμονείν έκέλευσεν, έπεσθαι
δ’ αυτώ. ταύτα ο σκοπός δρών απήγγειλεν Ιωράμω τον ιππέα- Λ - ν ν

συγκαταμιγέντα τώ πλήθει τών προσόντων σύν εκείνος παρα
γίνεσθαι. πέμψαντος δε και δεύτερον του βασιλέως ταυτό ποιεϊν
προσέταξεν Ίηούς, ώς δε και τούτ' έδήλωσεν ό σκοπός Ιωράμω,
τελευταίον αυτός επιβάς άρματος συν Οχοζία τωτών Ιεροσολυμιτών
βασιλεί, παρήν γάρ αυτός ώς έφην έμπροσθεν όψόμενος αυτόν
πώς έκτού τραύματος έχοι διά συγγένειαν, εξήλθεν ύπαντησόμενος.

ν ν D ) αν D -- - ν. -
σχολαίτερον δε και μετ' ευταξίας ώδευεν Ίηούς, καταλαβών δε έν
Ω -- ν -- Σ ν Σ) ν Σ ν »- --

άγρώ Ναβώθου τούτον Ίώραμος έπυνθάνετο, ει πάντα έχοι καλώς
τά κατά το στρατόπεδον βλασφημήσαντος δε πικρώς αυτόν Ίηού,

ώς και την μητέρα αυτού φαρμακόν αποκαλέσαι, δείσας ό βασιλεύς
την διάνοιαν αυτού και μηδέν υγιές φρονείν αυτόν υπονοήσας στρέ

Ο - αν »- Λ, - 2 Σ) ν Λ,

ψας ώς είχε τό άρμα έφυγε, φήσας πρός Όχαζίαν ενέδρα και δόλω
-- Ω -- ν ν Σ) η ν --

κατεστρατηγήσθαι. Ίηούς δε τοξεύσας αύτόν καταβάλλει τούβέλους
διά τής καρδίας ένεχθέντος, και Ίώραμος μεν ευθύς πεσών έπι
γόνυ την ψυχήν άφήκεν, Ίηούς δε προσέταξε Βαδάκω τώ τής τρί
της μοίρας ήγεμόνι δίψα τόν Ιωράμου νεκρόν εις τόν άγρόν τόν
Ναβώθου άναμνήσας αυτόν τής Ηλία προφητείας, ήν Αχάβω τώ

$ 114 – 4 Reg ΙΧ 1
7
.

ROMSPELatZonaras II p. 181.

1 καθεστήκει Μ 2 έφοράν. Ο Ιηούν τιμη et thium Lat 3 * λην
ύλην Ο 5 *ούν δε ROM τόν om. Ε. *Ίηούν λιμη Lat επερώτα RO
έπηρώτα MSP ήρωτα Ε 6 τόν, πρόσ τον RO 7 έκέλευεν ΒΟΕ * Επε
σθαι) επιθέσθαι M 8 ταύθ’ MSP σκοπός δρών) σκοπών RO 10 * ταυτό)
ταύτα RO hoc Lat 1

1

*Ίηούς) λιμs Lat τούτο Ε 12 Ιεροσολύμων OMSP
Lat 13 έφηνl coni. έφημεν codd. 1

5

δ
ε και τ
ε

και Μ Ίηούς λιμs Lat
*δ* MSP 16 ναβούθου MSP ναβρυθαίου Ε καθμthei Lat έχει Ε 1

7

ετά

on. RO * Τηού) ηούδου RO ιούδου Μίλιμs Lat 18 φαρμακόν) φαρμακόν
και πόρνην MSPLat επικαλέσαι SP 2

0

έφευγε ΟΕ όχοζίαν, όχo i.

ras. S 2
1 καταστρατηγήσθαι Β κατεστρατηγείσθαι Μ
. * Τηούς λιμs Lat
κατέβαλε E 22 διά) κατά Ε "έπι) έπι τόO έπι τώ, Β 2
3 *αφήξεν R

* Τηούς λιμs Lat, i. marg. ε΄ Βι Βαδάκω) σαδόκω. Ο μαdacro Lat

2
4 τόν Ναβώθου τού ναβώθου. Ο τού ναβούθου MSP τού ναβρυθαίου E ma
buthei Lat ήλια S

5
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10

15

ν Σ καν ν ν D ν Α" ς Σ

πατρι αύτού τόν Νάβωθον άποκτείναντι προεφήτευσεν, ώς άπο
λείται αυτός τε και το γένος αυτού έντώ εκείνου χωρίφ" ταύτα γάρ

ν Ση - Ο Σ) Λ D νυν --

καθεζόμενος όπισθεν τού άρματος Aχάβου λέγοντος άκουσα τού
προφήτου και δή τούτο συνέβη γενέσθαι κατά την πρόρρησιν τήν
εκείνου πεσόντος δε Ιωράμου δείσας περί τής αυτού σωτηρίας
Όχαζίας τό άρμα εις ετέραν (δδόν έξένευσε λήσεσθαι τον Ιηούν
C ν C 2 - Λ ν ν Σν Λ,

ύπολαβών. δ. δ΄ έπιδιώξας και καταλαβών έν τινι προσβάσει το
ξεύσας έτρωσε, καταλιπών δε τό άρμα και άναβάς ίππω φεύγει
ν Σ -ν Σ) ν Σ) - κ D 2 - - Σ) -ν

τόν Ίηούν εις Μαγιαδδώ κάκεί θεραπευόμενος μετ΄ όλίγον έκ τής
πληγής τελευτά, κομισθείς δ' εις Ιεροσόλυμα τής εκεί ταφής τυγ
χάνει βασιλεύσας μεν ένιαυτόν ένα, πονηρός δε και χείρων τού πα
τρός γενόμενος,

4. Τού δε Ίηού εισελθόντος εις τά Πεζέρελα κοσμησαμένη
"Τ ζ έλ

ν -- D ν - ν
λ
ν τ,

ό ύλ
ΟΛ Σ

εζαβέλα και στάσα έπι τού πύργου ,καλός, είπε, δούλος δς άπο
ν Σ)

κτείνει τον δεσπότην “ δ δε άναβλέψας προς αυτήν έπυνθάνετο
τις εύη και καταβάσαν ήκειν προς αυτόν έκέλευσεν και τέλος τους
ευνούχος προσέταξεν αυτήν άπό τού πύργου βαλείν καταφερομένη
δ’ ήδη τότε τείχος περιέρρανε τώ αίματα και συμπατηθείσα υπό- D -
τών ίππων ούτως άπέθανε, τούτων δή γενομένων παρελθών Τηούς
εις τά βασίλεια συν τους φίλους εαυτόν εκ τής δδού άνεκτάτο τους
τε άλλοις και τραπέζη. προσέταξε δε τους οικέτας άνελομένους
τήν Ιεζαβέλαν θάψαι διά τό γένος ήν γάρ έκ βασιλέων, εύρον δ'

-- -ν ΣΑ

ουδέν τού σώματος αυτής οι προσταχθέντες την κηδείαν ή μόνα
τά άκρωτήρια, το δε άλλο πάν υπό κυνών ήν δεδαπανημένον, ταύτ’

§ 119 = 4 Reg. ΙΧ 25.

ROMSPELatZonaras II p. 181sq.
1 Νάβωθον) ναβώθον R0 νάβουθον SP ναβρυθαίον Ε ηαθμίhei Lat

*αποκτείναντι, ποκτείναντι 1. Yas. Ο 3 καθεζομένουσ M καθεζομένου SP
όπισθεν, έμπροσθεν Ο άρματος fort, Spurium Aχάβου) τού αχάβου OMSP
5 αυτού RO εαυτού MSPE 6 *εις ετέραν όδόν) εισ ετέραν RO in alia

είineris parte Lat *Τηούν λίμνη Lat 8 αναβάς επιβάσMSP 9 Ιηούν
thum Lat Mαγιαδδώ] mageddon Lat 10 * τελευτά έκτήσ πληγήσ tr. P
11 *χείρω Μ «πατρός) πατρόσ' αυτούSP et ut uid. Lat 13 i marg. Υ1 Lat
*Τηού ιούδου RO ηούδου Μίλιμη Lat έλθόντοσ Ε τά om.Μ Ιεζέ

ρελα) ιερέζελα Ο ιεσράελα SP εσράελ Μ ιεζέρελα Ε σεναλεία Παι “κομη
σαμένη, η ante σ corr. Ο 14 *Ιεζαβέλα) ή εζαβέλα Μ 2οταθεί Lat δς άπο
κτείνει δσ αποκτείνη Β δ αποκτείνασΜΕ δσ απέκτεινασS δσ αποκτεινασΡ"
δσ απέκτεινε Ρά ηut occidi Lat 15 δ’ MSP 16 τίς τετίσSP αυτόν RO
MSP1 έκέλευσε ΟΜS Pα 18 δ’ ήδη δε MSPE κ

α
ι

περιέρανε RO 19 *ιπ
πέων RO i. marg. ς Β. - Τηούς λιμs Lat 22 ιεζάβελαν ΟΜΕ καταθεί
Lat 23 ή ROMEZon πλην SP 24 δ’ Ε, δεδαπημένον P * ταύτα MS
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126

127

128

129

άκούσας Ίηούς έθαύμαζε τήν Ηλίου προφητείαν ούτος γάρ αυτήν
έν Ιεζερέλα προείπε τούτον άπολείσθαι τον τρόπον
5. Όντων δ’ Αχάβω παίδων έβδομήκοντα τρεφομένων δ’ αυτών

έν Σαμαρεία πέμπει δύο επιστολάς Ιηούς τήν μεν τους παιδαγω
γους τήν ετέραν δε τους άρχουσιτών Σαμαρέων, λέγων τόν άνδρειό
τατον τών Αχάβου παίδων αποδείξαι βασιλέα και γάρ άρμάτων
αυτώ είναι πλήθος και ίππων και όπλων και στρατιάς και πόλεις
όχυράς έχειν και τούτο ποιήσαντας εισπράττεσθαι δίκην υπέρ τού
δεσπότου. ταύτα δε γράφει διάπειραν βουλόμενος λαβείν τής τών
Σαμαρέων διανοίας. άναγνόντες δε τά γράμματα οι τε άρχοντες
και οι παιδαγωγοί κατέδεισαν, και λογισάμενοι μηδέν δύνασθαι
ποιείν προς τούτο, δύο γάρ μεγίστων έκράτησε βασιλέων, άντέ
γραψαν όμολογούντες αυτόν έχειν δεσπότην και ποιήσειν δάν κε
λεύη. δ δε προς ταύτα αντέγραψεν αυτώ τε υπακούειν κελεύων
και τών Αχάβου παίδων τάς κεφαλάς άπoτεμόντας πέμψαι πρός
αυτόν, οι δε άρχοντες μεταπεμψάμενοι τους τροφείς των παίδων
προσέταξαν άποκτείνασιν αυτούς τάς κεφαλάς άπoτεμεϊν και πέμ
ψαι πρός Ιηούν οι δ’ ουδέν όλως φεισάμενοι τούτο έπραξαν και
συνθέντες εις τινα πλεκτά άγγεία τάς κεφαλάς άπέπεμψαν εις
Ιεζέρελαν. κομισθεισών δε τούτων άγγέλλεται μετά των φίλων
δειπνούντι τώ Ιηού, ότι κομισθεί εν αι τών Αχάβου παίδων κεφα
λαί. δ δε πρό τής πύλης έξι εκατέρου μέρους έκέλευσεν εξ αυτών
άναστήσαι βουνούς, γενομένου δε τούτου άμα ήμέρα πρόεισιν όψό
§ 124= 4 Reg. IX 36.
ROMSPELatZonaras II p. 182
1 * Τηούς διηούσMSP thius Lat ήλιού ROMPE ήλιού S - ούτωσΜ
2 έν"Ιεζερέλα) εισ εσράελα Μ εισ ιεσράηλαν SP εισ ιερέζελα Ε in έegνα

Mela Lat *απολέσθαι Μ 3 αυτών om. ΜSPE 4 *inius Lat 5 την
ετέραν δε την δ’ ετέραν OMSP τηνδεE ετέραν δε coni. *λεγοντων ανδρειο
τάτων Μ. 6 ταχάβου τών tr. Ο *αποδείξειM ad άρμάτων) i. marg.
τόν άνδρειότατον add, m. 1 M 7 αυτώ) αυτουσ MSPLat στρατείασSP
9 ταύτα δε γράφει) Ε ταύτα δ' έγεγράφει (ει ex η corr. Β) ΒΟ ταύτ' έγράφει P

ταύτα δ
’

έφη ΜS haeo αμten scripsti Lat έγραψε ταύτα Zon 1
0 “σαμαρ

ρέων Ρ 1
1

ο
ι s 1 P λoγησάμενοι M 12 τούτον MSPLat δύο γάρι δσ

δύο MSPLat βασιλέων) δηperis Lat * αντέγραψαν) ανέστρεψαν. Ο

1
3
κ
α
ι

δεσπότην βασιλέα Ρ δ
)
δ
. δ
'

ROMP ημαθημαρ Lat ότι coni. 14 νίκες
λεύοι SP αυτώ codd. Ε 16 β’ MSP 1

8

thium Lat ουδέν) ουδενός

coni. *φεισάμενοι) resistentes Lat 1
9

συνθέντες συνελόντεσ Μ εις Ιεζέ
ρελαν om. Lat 2
0

ιεζέρελα SP εσράελα Μ 2
1

δειπνούντι μετά τών φίλων

tr
.

MSP Τηού) ηούν Ρ
"

ηου Μ λιμη Lat παίδων τέκνων MSP 2
2 προσ
τήν πύλη P πρόσιταϊσπύλαισS έκέλευεν Ε 23 αναστήναι ROMPE

δ
ε

δ
η Μ
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μενος και θεασάμενος ήρξατο πρός τόν παρόντα λαόν λέγειν, ώς
αυτός μεν επί τον δεσπότην στρατεύσατο τον αυτού κάκείνον άπο
κτείνετε, τούτους δε ούκ αυτός άνέλοι γινώσκειν δε αυτούς ήξίου
περί τής Αχάβου γενεάς, ότι πάντα κατά την τού θεού προφητείαν
5 γέγονε και ο οίκος αυτού, καθώς και Ηλίας προείπεν, άπόλωλε.

10

15

προσδιαφθείρας δε και τούς παρά τους Ιεζερελίτας ευρεθέντας εκ
τής Αχάβου συγγενείας (ιππείς] εις Σαμάρειαν επορεύετο, κατά δε
τήν δδόν τους Οχοζία συμβαλών οικείους του βασιλέως τών “Ιερο
σολυμιτών άνέκρινεν αυτούς, τι δήποτε παρεγένοντο οι δ' άσπα
σόμενοί τε Ίώραμον και τον αυτών βασιλέα Οχοζίανήκειν έφασκον
ούγάρήδεσαν αυτούς άμφοτέρους υπ' αυτού πεφονευμένους. Τηούς
δε και τούτους συλληφθέντας άναιρεθήνα προσέταξεν όντας τον
άριθμόν τεσσαράκοντα και δύο
6. Συναντά δ’ αυτώ μετά τούτους άνήρ άγαθός και δίκαιος

"Ι ίδ
γν

ίλ
D -

έλ
ν αν ο ν Σ) -

ωνάδαβος όνομα φίλος αύτώ πάλαι γεγονώς, δς άσπασάμενος αυτόν
έπαινείν ήρξατο τώ πάντα κατά βούλησιν πεποιηκένα του θεού
την οικίαν έξαφανίσας τήν Αχάβου. Τηούς δε άναβάντα επί το
άρμα συνεισελθείν αυτόν εις Σαμάρειαν παρεκάλει λέγων επιδεί
ξειν, πώς ουδενός φείσεται πονηρού, άλλά και τους ψευδοπροφήτας
και τους ψευδιερείς και τους εξαπατήσαντας το πλήθος, ώς την
μεν τού μεγίστου θεού θρησκείαν έγκαταλιπείν τούς δε ξενικούς
προσκυνείν, τιμωρήσεται κάλλιστον δ' είναι θεαμάτων και ήδιστον
άνδρι χρηστώ και δικαίω κολαζομένους πονηρούς, τούτοις πεισθείς
ό Ιωνάδαβος άναβάς εις τό άρμα εις Σαμάρειανπαραγίνεται. άνα

§ 129 = 4 Reg. Χ 9.

ROMSPELatZonaras II p. 182.
2 εστρατεύσατο Ε. *τόν αυτού στρατεύσα το t

r, MSP αυτού codd. Ε

3 δ
ε

δ
ε πάντασ ΜSPELat ανελεϊν Μ γεννώσκειν Μ" γιγνώσκειν. Με

5 *γεγόνασι SP και om. ΜSPE *ήλιασS “προείπεν προείπεν

ά προείπεν MP * απώλωλε RO 6 τούς τουσ Μ
.

Ιεζερελίτας) εσραη
λίταισ SP ισραηλίταισ Μ tegrahelitas Lat 7 ιππείς] om. M oun equis Lat
επορεύετο εισεπορεύετο M 8 οχοζίου MSP ochodiae Lat ιεροσολύμων

MSP 9 δή om. M ασπασάμενοί RO 1
0

τ
ε

om. Lat αυτών αυτών
OMSP αυτόν Β

'

ochodian Lat 1
1

πεφονευμένους πεφονουσ Μ ίltius
Lat 13 και om. ΜSP 1

5 *ιωνάδαμοσ Ο ιωανάδαβοσΜ αυτού RO

γεγονώς γενόμενοσ Μ 1
6

τώ) om. M τού SP πεποιηκένα κατά
βούλησιν tr. MSP τού om. Μ 1

7 την Αχάβου τού αχάβου ΟΕ *δ'
MSP έπι) εισ Ε 1

8

συνελθείν Β εισ σαμάρειαν αυτόν tr. Ο 1
9 ψευδο

προφήτας και τους on. RO ψευδομερείσSP 2
0

έξαπαντήσαντασ Με

2
1 θρησκείαν Μ έγκαταλιπείν, έγ suppl: m. 1. Η καταλιπείν Ο έγκαταλει

πείν Μ 2
3

πονηρούς πονηρούσ ιδείν SP et fort. Lat 24 ιωνάδαμοσ Ο

ϊωανάδαβοσΜ
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135

136

137

138

ζητήσας δε πάντας τους Αχάβου συγγενείς Ίηούς άποκτείνει βου
λόμενος δε μηδένα τών ψευδοπροφητών μηδ’ ιερέων τών Αχάβου
θεών την τιμωρίαν διαφυγείν απάτη και δόλω πάντας αυτούς συνέ
λαβεν άθροίσας γάρ τόν λαόν έφη βούλεσθαι διπλασίονας ών
Αχαβος εισηγήσατο θεών προσκυνείν και τούς εκείνων ιερείς και
προφήτας ήξίου και δούλους αυτών παρείναι θυσίας γάρ πολυ
τελείς και μεγάλας επιτελεϊν μέλλειν τους Αχάβου θεούς" τόν δ'
άπολειφθέντα τών ιερέων θανάτω ζημιώσειν. δ δε θεός Αχάβου
Βαάλ έκαλείτο. τάξας δε ήμέραν, καθ' ήν έμελλε ποιήσειν τάς
θυσίας διέπεμπεν άνά πάσαν την Ισραηλιτών χώραν τούς άξοντας
προς αυτόν τούς ιερείς τού Βαάλ. έκέλευσε δ' Ίηούς τώ ιερεί
δούναι πάσιν ενδύματα" λαβόντων δε παρελθών εις τόν οίκον μετά
τού φίλου Ιωναδάβου μή τις έν αυτούς άλλόφυλος είη και ξένος
έρευνήσαι προσέταξεν ού βούλεσθαι γάρ τους ιερούς αυτών άλλό
τριον παρατυγχάνειν, τών δε ειπόντων μεν ουδένα παρείναι ξένον
καταρξαμένων δε των θυσιών περιέστησεν όγδοήκοντα τόν άριθμόν
άνδρας, ους ήδει πιστοτάτους τών οπλιτών, κελεύσας αυτούς άπο
κτειναι τους ψευδοπροφήτας και νύν τους πατρίοις έθεσε τιμωρείν

πολύν ήδη χρόνον ώλιγωρημένος, υπέρ των διαφυγόντων τάς εκεί
νων άφαιρεθήσεσθαι ψυχάς άπειλήσας, οι δε τούς τε άνδρας άπαν
τας κατέσφαξαν και τον οίκον τού Βαάλ έμπρήσαντες έκάθηραν
ούτως άπό τών ξενικών έθισμών τήν Σαμάρειαν, ούτος δ Βαάλ
Τυρίων ήν θεός, Αχαβος δε τώ πενθερώ βουλόμενος χαρίσασθαι
Ειθωβάλω Τυρίων όντι βασιλεϊ και Σιδωνίων ναόν τε αυτώ κατε

§ 134 = 4 Reg. Χ 17.

ROMSPELatZonaras II p. 182sg. Theodoretus I p. 324.
1 λίus Lat κ

α
ι

αποκτένει Μ 2 μήδε Β τών τού Ε 3 την om.
MSP 4 βούλεσθαι om. M 5 θεών εισηγήσατο tr. M 6 αυτών αυτώ
RMS αυτού. Ο 7 μέλλει Β μέλλοι. Ο 9 βάαλ ΡΕ μαλα Lat δ’ MSP
έμελλε έλεγε RO 1

0

διέπεμψενMSP την τήν τών MSP 1
1 βάαλ

SP μαhal Lat δ
'

Ίηούς om.Μ λίμs Lat τώ ιερεί) BOLat τουσ ιερεύσι
MSPE et fort. Zon 1

2 *παρελθών, λ ί. Tas. 8' οίκον οίκον τού βάαλ Ε

1
3

ιωαναδάβου Μ 1
4

Ιερους ιερείσB sacerdotibus idolorum Lat

1
5 ουδένα) μηδένα Ε 16 *καταρξαμένω Ο περιέστησεν περιέστησεν έξω

θεν (έξω Zon) MSPEZon constituία (oris Lat τόνι μεν τόν Ο 1
7 ήίδει,

ει i. Pas. S ήδη Ο πιστωτάτουσ R πιστούσMP *αποκτένειν Μ 18 πα
τρώοισ RO έθεσιν Μ 1

9 ώλιγωρημένος) ώληγωρημένοισE ωλιγωρημέ
νοσ απειλήσασ MSP 2

0

αφαιρήσεσθαι MSP et fort. Lat απειλήσας om.

MSP “πάντασ Μ 2
1

Βαάλ) βάαλ SPE βασιλέωσM bahal Lat βήλου cod.
Vat. apud Hudson 22 έθεσμών) θεών ROM βάαλ SP μαλα Lat βήλος
cod. Wat. apud Hudson 24 ιθωβάλω MSP tobal Lat Σιδωνίων] Sidonis Lat
αυτώ] αυτόν M

10
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σκεύασεν έν Σαμαρεία και προφήτας άπέδειξε και πάσης θρησκείας
ήξίου. άφανισθέντος δε τούτου τού θεού τάς χρυσάς δαμάλεις
προσκυνείν τους Ισραηλίτας Πηούς επέτρεψε ταύτα δε διαπραξα
μένω και προνοήσαντι της κολάσεως τών άσεβών δ θεός διά του
προφήτου προείπεν έπι τέσσαρας γενεάς τους παίδας αυτού βασι
λεύσειν τών Ισραηλιτών, και τά μέν περί Ίηούν εν τούτοις ύπ
ήρχεν.

VII. 1. Οθλία δ’ ή Αχάβου θυγάτηρ άκούσασα τήν τ’ Ιωρά
μου τάδελφού τελευτήν και την Οχοζία τού παιδός και τού γένους
τών βασιλέων τήν άπώλειαν έσπούδαζε μηδένα τών έκ τού Δαυίδου
καταλιπείν οίκου, πάν δ’ εξαφανίσαι τό γένος, ώς άν μηδε εις εξ
αυτού βασιλεύς έτι γένοιτο, και τούθ’ ώς μεν ώετο διεπράξατο,

διεσώθη δε εις υιός Όχοζίου, τρόπω δε τοιούτω την τελευτήν διέ
φυγεν ήν Οχοζία όμoπάτριος άδελφή Ώσαβέθη όνομα, ταύτη συνήν
δ άρχιερεύς Ιώδας, εισελθούσα δ' εις τό βασίλειον και τους άπε
σφαγμένος τόν Ιώασον, τούτο γάρ προσηγορεύετο το παιδίον ένι
αύσιον, έγκεκρυμμένον εύρούσα μετά τής τρεφούσης βαστάσασα μετ'
αυτής εις τό ταμιείον απέκλεισε τών κλινών και λανθάνοντες άνέ
θρεψαν αυτή τε και ό άνήρ αυτής Ίώδας έντώ ιερώ έπεσιν έξ

,

οις έβασίλευσεν Οθλία τών Ιεροσολύμων και τών δύο φυλών,

2
. Tώ δ
ε

έβδόμω κοινολογησάμενός τεσιν Ίώδας πέντε τόν
άριθμόν έκατοντάρχας και πείσας αυτούς συνεπιθέσθαι μεν τους
κατά της Οθλίας έγχειρουμένους, την δε βασιλείαν τώ παιδί περι
ποιήσαι, λαβών όρκους οίς τό άδειες παρά τών συνεργούντων βε

$ 139= 4 Reg.Χ28; $ 140 = 3Reg.ΧΙ 1
,
2 Paral.ΧΧΙΙ 10.

ROMSPELat Zonaras II p. 183.

3 *επέτρεπεν Μ δ
ε

om. M 5 βασιλεύσειν) ex Lat βασιλεύειν codd.Ε

6 ετών, επί τών RO έτι των coni. και τά) i. marg. VII Lat Τηούν
ίhium Lat 8 i. marg. ζ' RO Όθλια γρθολία MSPELatZon δ

εMSPE
τις ROSP 9 τελευτην om. Μ όχοζίου MSP ochociae, 2 i ras. Lat

1
0 την om. ΜSPE * Δαυίδου δαείδου Μ
.

1
1

καταλειπείν Μ μηδεσ

E 12 έτι γένοιτο) γένοιτο. Ο επιγένοιτο Ε τούτο Ε 1
3 * Οχοζίου)

όζιου Μοohodiae Lat 14 πόχοζιασ Μ Ωσαβέθη ώσάβεθει M ώσαβεέθ
RO όσαβεέθη 8 όσαβεέθη P ιωσαβεθ Ε ρεαθείh Lat 1

5 Ιώδας] ιώδαοσ

MSP ιωδάνησE todam Lat «δε MSP τα βασίλεια Ε 1
6 * ενιαύσιον)

όν ένιαύσιον coni. 18 ταμείον RO τών κλινών om. Lat, damnat Ernesti

1
9 Ιώδας) ώαδοσΜ ιώδαοσ SP todam Lat έντώ – 21 Ιώδας om. Μ

2
0 έβασίλευε Ε Όθλία] γρθολία SPELat 21 ή
” SPE έβδόμων

έβδόμω έτει Ε ιώδαοσ SP ιωδάν Ε ιραίαη Lat 22 “πείσας συμπείσασ
MSP συνεπιθέσθαι) συμπείσεσθαι RO συνθέσθαι Ε κ

α
ι

τους τά. Ο 23 Οθ
λίας] γρθολίασ ΜSPELatZon τ
ά

δ
ε

βασίλεια Ε "περιποιήσα) συμπερι
ποιήσαι MSP
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144

146

147

148

βαιούται το λοιπόν έθάρρει τας κατά της Οθλίας ελπίσιν, οι
δ’ άνδρες, ούς ό ιερεύς Ιώδας κοινωνούς τής πράξεως παρελήφει,
περιπορευθέντες άπασαν την χώραν τους ιερείς και τους Ληουίτας
εξ αυτής άθροίσαντες και τούς τών φυλών προεστηκότας ήκον άγον
τες εις Ιεροσόλυμα πρός τόν άρχιερέα. δ δε πίστιν ήτησεν αυτούς
ένορκον, ή μήν φυλάξειν όπερ άν μάθωσιν απόρρητον παρ’ αυτού
σιωπής άμα και συμπράξεως δεόμενον, ώς δ’ άσφαλές αυτώ λέγειν
όμωμοκότων έγένετο παραγαγών δν έκτού Δαυίδου γένους έτρεφεν
ούτος ήμύν, είπε, βασιλεύς εξ εκείνης της οικίας, ήν ίστε τόν
θεόν ήμιν προφητεύσαντα βασιλεύσειν άχρι τού παντός χρόνου.
παραινώ δε την τρίτην υμών μοιραν φυλάττειν αυτόν έντώ ιερώ,
τήν δε τρίτην τας πύλας έφεστάνα του τεμένους άπάσας, ή δε
μετά ταύτην εχέτω τήν τής άνοιγομένης και φερούσης εις τό βασίλειον
πύλης φυλακήν τό δε άλλο πλήθος άοπλονέν τώ ιερώ τυγχανέτων
μηδένα δ’ εισελθείν όπλίτην έάσητε ή μόνον ιερέα, προσδιέταξε δε
τούτοις μέρος τι των ιερέων και Ληουίτας περί αυτόν είναι τον βασι
λέατας μαχαίρας έσπασμένας αυτόν δορυφορούντας, τον δε τολμή
σαντα παρελθεν εις το ιερόν ώπλισμένον άναιρείσθαι παραυτίκα"
δείσαντας δε μηδέν παραμείναι τή φυλακή του βασιλέως, και οι
μεν οις ό άρχιερεύς συνεβούλευσεν τούτοις πεισθέντες έργω τήν
προαίρεσιν έδήλουν. άνοιξας δε Ίώδας την έντώ ιερώ όπλοθήκην,
ήν Δαυίδης κατεσκεύασε, διεμέρισε τους εκατοντάρχας άμα και
ιερεύσι και Ληουίτας άπανθ' όσ’ εύρεν έν αυτή δόρατά τε και
φαρέτρας και είτε έτερον είδος όπλου κατέλαβε, και καθωπλισμέ
νους έστησεν εν κύκλω περί το ιερόν συναψαμένους την χειρα και

$ 144 = 4 Reg. ΧΙ 4, 2 Paral. ΧΧΙΙΙ 2.

ROMSPELatZonaras II p. 183 sq.
1 Οθλίας γοθολίασMSP 2 ιώδαοσ MSP todam Lat πράξεως τά

ξεωσ RO 3 περιπορευθέντες) coni. circumeuntes Lat πορευθέντεσ codd.
λευίτασ ΜSPE 4 προεστώτα σ Ε 5 αύτουσ Ο 7 δεόμενον) γενόμενον

RO 8 δανείβου M 9 *ήμύν υμίν MSPLatZon κ
α
ι

βασιλεύOM ήν ήσΜ
τόν om. Μ 1

0 ήμν) υμίν MSP βασιλεύειν MSP 1
2

τρίτην τε
τάρτην MSPLat πύλαις φυλακαίσMSP amuis Lat 13 μετά ταύτην, με
ταυτην Μ. 1

4 δ
’

MSP τυγχανέτω on. RO 1
5 δ
’

om. RO όπλίτην

εισελθείν tr
.

MSP προσδιετάξατο δ
ε Μ 16 ιερέων, με ex ετ corr. m. 2 P

λευίτασMSP 1
7 μαχέρασ Β έσπασμένας αυτόν, αυτόν έσπασμέ

ναισΜ αυτών έσπασμένασP αυτών έσπασμένασ αυτόν 8 19 δείσαντασ, ασ
ex εσ corr. R δείσαντεσ Μ μηδένα MSP 2
0

συνεβούλευσε ΟΜSAP,
21 ιώδαοσ MSP todas Lat 2

2 * δανείδησΜ 23 λευίταισ MSPE όσα

ΟΜSPE 25 έστησε κύκλω. Ε

10
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την είσοδον τους οι προσήκουσιν ούτως άποτειχίσοντας συναγα
γόντες δε τόν παίδα εις τό μέσον επέθεσαν αυτό τον στέφανον
τον βασιλικόν και τώ έλαίω χρίσας Ιώδας απέδειξε βασιλέα το
δε πλήθος χαίρον και κροταλίζον έβόα σώζεσθαι τον βασιλέα.
3. Τού δε θορύβου και τών επαίνων Οθλία παρ' ελπίδας

άκούσασα τεταραγμένη σφόδρα τή διανοία μετά της ιδίας εξεπή
δησε στρατιάς έκ τού βασιλείου, και παραγενομένην εις τό ιερόν
Σ) Α Ο ν Ο - 9 ν D κ. α

αυτήν οι μεν ιερείς είσδέχονται, τούς δ΄ έπομένους όπλίτας ειρξαν
εισελθείν οι περιεστώτες έν κύκλω υπό τού άρχιερέως τούτο προσ

Ω -- η ο ν - 3 ν. - -- α -
τεταγμένοι, ιδούσα δε Οθλία τον παιδα έπι τής σκηνής έστώτα
και τόν βασίλειον επικείμενον στέφανον περιρρηξαμένη και δεινόν
άνακραγούσα φονεύειν έκέλευε τόν επιβουλεύσαντα αυτή και την
D ν D ν ν - 2- ν' ν ν α

άρχήν άφελέσθαι σπουδάσαντα. Ίώδας δε καλέσας τούς έκατον
τάρχας έκέλευσεν αυτούς άπαγαγόντας την Οθλίαν εις τήν φάραγγα
την Κεδρώνος άνελεϊν αυτήν εκεί μή γάρ βούλεσθαι μάναι το
ιερόν αυτόθι τήν άλυτήριον τιμωρησάμενον, προσέταξε δεκάν βοη
θών τις προσέλθη κάκείνον άνελεϊν, έλλαβόμενοι τοίνυντής Οθλίας
οι προστεταγμένοι την άναίρεσιν αυτής επί τήν πύλην τών ήμιό
νων του βασιλέως ήγαγον κάκεί διεχρήσαντο.
4. Ως δε τά περί τήν Οθλίαν τούτον έστρατηγήθη τόν τρό

πον συγκαλέσας τόν τε δήμον και τους όπλίτας ό Ιώδας εις το

$ 149 = 4 Reg. ΧΠ 12, 2 Paral. XXII 11.

ROMSPELatZonaras II p. 184.
1 αποτειχίσοντασ, σo ex ζο corr. B αποτειχίσαντασcod. Wat. apud Hud

son αποτειχίζοντας Coccei συναγαγόντες) άγαγόντεσE 2 * Επέθεσαν)
επέθηκαν MSP περιέθετο Zon 3 *χρήσασ RMS ιώδαοσ MSP ιωδάν Ε
todam Lat 4 κροταλίζον) κραταλιζον Β'Ο καταλίζον Β' 5 Οθλία] γοθο
λία MSPELatZon 6 “έξεπήδησε, ξ i. Pas. Ο 7 * στρατείασSP - και
παραγενομένην παραγενομένην δ’ MSP 8 “εισδέχονται] δέχονται RO
*ειρξαν ΟΜΑ 9 υπό τού αρχιερέως) υπό τών αρχιερέων RO τών υπό τού
αρχιερέωσMSP υπό ταρχιερέως fort. προστεταγμένων MSP 10 Οθλία)

γρθολία MSPELat σκηνής στήλησ RO tribunal Lat 11 βασίλειον επικεί
μενον βασιλικόν περικείμενον MSPE 12 * ανακράζουσα MS φονεύειν) Ε
φονεύσειν codd. * επιβουλεύσαντα, τα s.m.2P 13 ιώδαοσMSP ιωδάσE
todam Lat τουσ εκατοντάρχουσE έκoντάρχασ, ασ ex ουσcorr. P 14 απα
γαγόντας άγαγόντασMP αγαγούσι E Οθλίαν γρθολIαν MSPELatZon
15 την τού MP αυτήν om. ΜSPE 16 άλτηρίαν (άλ. Β) ROM τιμω
ρησαμένων (ων ex oν corr. Ρ) codd. 17 προσέλθη Dindorf προσέλθοι codd.
έλλαβόμενοι λαβόμενοι E sumens Lat Οθλίας) γρθολίασMSPLat

18 οι προστεταγμένοι αμιάan cut fuerat eius iniumρία peremptio Lat 19 διε
χρήσαντο] interfectt Lat 20 Οθλίαν γοθoλίαν MSPELat έστρατηγήθη

εστρατήγει M 21 δ om. ΜSPE ιώδαοσ MSP ιωδάσE todas Lat(;)
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155

156

157

ιερόν έξώρκωσεν ευνοείν τώ βασιλεϊ και προνοείν αυτού τής σωτη
ρίας και τής έπι πλεον άρχής, έπειτ’ αυτόν τον βασιλέα τιμήσειν
τόν θεόν καί μή παραβήνα τούς Μωσήους νόμους δούναι πίστιν
ήνάγκασε και μετά ταύτ’ εισδραμόντες τον τού Βαάλ οίκον, όν
Όθλία τε και ό άνήρ αυτής Ίώραμος κατεσκεύασεν έφ’ ύβρει μεν
τού πατρίου θεού τιμή δε Αχάβου κατέσκαψαν και τον έχοντα
τήν ιερωσύνην αυτού Μάθαν άπέκτειναν την δ’ επιμέλειαν και
φυλακήν τού ιερού τους ιερεύσι και Ληουίτας επέτρεψεν Ίώδας
κατά τήν Δαυίδου τού βασιλέως διάταξιν κελεύσας αυτούς δις τής
ήμέρας έπιφέρειν τάς νενομισμένας τών όλοκαυτώσεων θυσίας και
θυμιάν άκολούθως τώ νόμω. άπέδειξε δέ τινας τών Ληουιτών
και πυλωρούς έπι φυλακή τού τεμένους, ώς μηδένα μεμιασμένον
παριέναι λανθάνονται

5. Τούτων δ’ έκαστα διατάξας μετά τών εκατοντάρχων και
ήγεμόνων και τού λαού παντός έκ τού ιερού παραλαβών άγει τον
Ιώασον εις το βασίλειο, και καθίσαντος επί τον βασιλικόν θρόνον
επευφήμησέ τε τό πλήθος και πρός ευωχίαν τραπέντες επί πολλάς
έώρτασαν ήμέρας ή μέντοιγε πόλις έπι τώ τήν Οθλίαν άποθα
νείν ήσυχίανήγαγεν ήν δε Ιώασος ότε την βασιλείαν παρέλαβεν
ετών επτά, μήτηρ δε ήν αυτό το μεν όνομα Σαβιά πατρίδος δε
Βηρσαβεέ, πολλήν δ’ έποιήσατο των νομίμων φυλακήν και περί
τήν τού θεού θρησκείαν φιλοτιμίαν παρά πάντα τόν χρόνον όν
Ίώδας έβίωσεν, έγημε δε και γυναίκας δύο παρελθών εις ήλικίαν
δόντος τού άρχιερέως, έξιών και άρρενες αυτώ και θήλειαι παίδες
εγένοντο τά μένουν περί του βασιλέως Ιωάσου, ώς την τής

$ 153 = 4 Reg. ΧΙ 17, 2 Paral. XXIII 16 § 157 = 2 Paral. XXIV 1.

ROMSPELatZonaras II p. 184.
1 *εξόρκησεν Μ ώρκωσε Zon 2 έπειτα E 3 μή s. m.2 P Mωσή

ους) μωσέωσΜ μωυσέωσ SPE mosaeos Lat Mωσείους coni. 4 ταύτα MSPE
* εισδραμώντεσ Μ Βαάλ, βάαλ SPZon βασιλέωσE βήλου Wat. apud

Hudson δν om. M 5 Οθλια τε) ή γρθολία MSPLat 6 πατρώου SP
δε δε τού MSP 7 Μάθαν) νάθαν RO μααθάν MSP mathan Lat κα) και
την R 8 λευίταισ MSP ιώδαοσ SP 9 Δαυίδου) δαυείδου Μ τού δαυίδου
Ο 11 τινας τών Ληουιτών τών λευτών τινασ ΜSP 12 μασμένον R.
13 παριένα) περιένα. Ο παρείναι MSP 14 δε Ρ 16 καθήσαντοσ RM
έπη εισ MSP 17 ευφήμησε RO τε on. RO 18 έόρτασαν RAM
τώ τό Μ. Όθλιαν) γοθολιαν MSPLat 19 δ
ει δ
ε ό Ο 2
0

δ
’MSP
σαβία MSP 2

1 Βηρσαβεέ βεαβεε Β βεραβεε Ο δε Ε *νο
μίμων νόμων MSPLat 2
2 παρά] δν παρά M τόν om. Μ δν om.
ΒΟΜ 23 Ιώδας) ό ιώαδοσΜ ό ιώδαοσ SP 2
4 θήλεια, ή et ει
: i. Pas.
m, 2 P

1
5

2
0

25
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"Οθλίας επιβουλήν διέφυγε και την βασιλείαν παρέλαβεν, έντού
τοις δεδηλώκαμεν.
VIII. 1. Αζάηλος δ' δ τών Σύρων βασιλεύς πολεμών τους

Ισραηλίτας και τώ βασιλεϊ αυτών Ιηού διέφθειρε τής πέραν Ιορ
δάνου χώρας τά πρός τήν άνατολήν τών “Ρουβηνιτών και Γαδιτών
και Μανασσιτών έτι δε και την Γαλαδίτιν και Βατανιαίαν πυρ
πολών πάντα και διαρπάζων και τους εις χείρας άπαντώσι βίαν
προσφέρων, ού γάρ έφθη αυτόν Ίηούς άμύνασθαι κακούντα την
χώραν, άλλά καί τών εις τό θείον υπερόπτης γενόμενος και κατα
φρονήσας τής δσίας και των νόμων άπέθανε βασιλεύσας έτη τών
Ισραηλιτών επτά και είκοσι ετάφη δε έν Σαμαρεία τής άρχής
διάδοχον Ιώαζον τόν υιόν καταλιπών.
2. Τον δε τών Ιεροσολυμιτών βασιλέα Ιώασον όρμή τις έλαβε

τόν ναόν άνακαινίσαι του θεού, και τον αρχιερέα καλέσας Ιώδαν
εις άπασαν έκέλευσε πέμψαι τήν χώραν τούς Ληουίτας και ιερέας
αιτήσοντας υπέρ εκάστης κεφαλής ήμισικλoν άργύρου εις επισκευήν
και άνανέωσιν τού ναού καταλυθέντος υπό Ιωράμου και Οθλίας
και των παίδων αυτής. δ. δ' άρχιερεύς τούτο μεν ούκ έποίησε
συνείς ώς ουδείς προείται τάργύριον, τρίτω δε και είκοστώ τής
βασιλείας έτει μεταπεμψαμένου του βασιλέως αυτόν τε και Ληουί
τας και ως παρακούσαντας ών προσέταξεν αιτιωμένου και κελεύ
σαντος εις τό μέλλον προνοείσθαι τής επισκευής τού ναού, στρα
τηγήματι χρήται πρός τήν συλλογήν τών χρημάτων ό άρχιερεύς ώ
τό πλήθος ήδέως έσχε τοιούτων ξύλινον κατασκευάσας θησαυρόν
και κλείσας πανταχόθεν όπήν αυτώ μίαν ήνοιξεν, έπειτα θείς εις
τό ιερόν παρά τον βωμόν έκέλευσεν έκαστον όσον βούλεται βάλλειν

$ 159 = 4 Reg. Χ 32; § 161 = 2 Paral. XXIV 4, 4 Reg.ΧΠ 4.

ROMSPELatZonaras II p. 184sq.
1 Οθλίας) γρθολίασMSPLat 3 i. marg, η RO VIII Lat *αζαήλοσΟ
δε ΜΕ 4 Ιηού) thieu Lat 5 Γαδιτών) ed. princ. gad Lat γαλαδιτών

RO γαλααδιτών MSP 6 τήν) τη Μ Γαλαδίτιν] γαλαδίτην Β γαλααδίτην
Μ γαλααδίτιν SP 8 ου γαρ) οιαν ΜS οισάν Ρ in quo Lat * thus Lat
11 είκοσιν S&P2 δ’ MSP 12 Ιώαζον) ορίακαι Lat 13 * Ιεροσολύμων
MSPLat έλαβεν MSP 14 Ιώδαν ωάδαον Mιώαδον SP ιωδάν Ειοαdam
Lat 15 έκέλευσεν Ο λευίτασMSP 16 άργύρου) αργυρούν ROM άργυρίου
EZon 17 Οθλιας γρθολίασMSPELat 19 ώσs. m. 1 R “ουδείς ουδέν Μ
προείται) προήται Μ πρόητα SP ευγνωμόνωσπροήσεται E conferret Lat
τό αργύριον ΜSPE 20 τού βασιλέως τήσβασιλειασ Μ λευίτασMSP
23 *ώ) ώσ RO 25 αυτώ) εν αυτώ SPE 26 - παρά τον πάντα. Ο

έκέλευεν Ε έκέλευσεν έκαστον, ενέκ i. Pas. Η * όσον on. RO βα
λείν Ε
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164

165

166

167

168

εις αυτόν διά τής όπής εις τήν επισκευήν τού ναού, προς τούτο
πάς ο λαός εϋ διετέθη και πολύν άργυρον και χρυσόν φιλοτιμού
μενοι και συνεισφέροντες ήθροισαν κενούντες δε τον θησαυρόν και
παρόντος του βασιλέως άριθμούντες το συνειλεγμένονό τε γραμ
ματείς και ιερεύς τών γαζοφυλακίων έπειτ’ ει

ς

τόν αυτόν έτίθε
σαν τόπον, και τούτ' έποίουν εκάστης ήμέρας, ως δ

’

άποχρών

τ
ο πλήθος έδόκει τών χρημάτων έπεμψαν μισθούμενοι λατόμους

και οικοδόμους δ άρχιερεύς Ιώδας και ο βασιλεύς Ιώασος και έπι
ξύλα μεγάλα και της καλλίστης ύλης, επισκευασθέντος δ

ε

του ναού
τον υπολειφθέντα χρυσόν και άργυρον, ουκ ολίγος δ

ε ήν, εις τ
ε

κρατήρας και οινοχόας και έκπώματα και τα λοιπά σκεύη κατεχρή
σαντο θυσίας τ

ε

πολυτελέσιν όσημέραι τόν βωμόν πιαίνοντες διε
τέλουν και ταύτα μεν έφ’ όσον Ίώδας χρόνον έζη τής προσηκού
σης έτύγχανε σπουδής,

3
. Ως δ
’

ετελεύτησεν ούτος έτη μεν βιώσας εκατόν και τριά
κοντα δίκαιος δ

ε

και πάντα χρηστός γενόμενος, ετάφη δ
’ έντας

βασιλικας θήκας εν Ιεροσολύμος, ότι τώ. Δαυίδουγένει τήν βασι
λείαν άνεκτήσατο, πρoέδωκεν ό βασιλεύς την επιμέλειαν τήν πρός
τον θεόν, συνδιεφθάρησαν δ

’

αυτώ και ο
ι

τού πλήθους πρωτεύ
οντες, ώστε πλημμελεν εις τά δίκαια και νενομισμένα παρ’ αυτούς
άριστα είναι δυσχεράνας δ

ε
ό θεός έπι τή μεταβολή του βασιλέως

και τών άλλων πέμπει τους προφήτας διαμαρτυρησομένους τετά
πραττόμενα και παύσοντας της πονηρίας αυτούς, ο

ι δ
'

ισχυρόν
έρωτα και δεινήν επιθυμίαν άρα ταύτης είχον, ώς μήτε οις οι προ

$ 163 = 2 Paral. XXIV8, 4 Reg. XII 9
,
§ 166= 2 Paral. XXIV 17.

ROMSPELatZonaras II p. 185. ΕχcPetresc. Suidas s. Ιωάννης,

1 την om. Ε 5 και ιερεύς on. RO * έπειτ’ επ’ έτεσιν Μ 6 τούτο
MSP ώς δ

' – 7 χρημάτων oumφue populus quod et usum fuerat οθιulisset
Lat αποχρών αποχρώντωσMSP 7 έδόκει) έδόκει βαλείν MSP 8 Ιώδας)
ϊώαδοσSP ιώδαοσ Μ ιραίας Lat και έπι –9 ύλης (μι) et ligna maωima d

e

optima sίμα depomerent Lat έπι) έτι SP 1
1 έκπόματα Ε 12 πολυ

τελέσιν) πολε et spatium uacuum 4 litt. Μ διετέλουν πιαίνοντεσ tr. P

1
3 Ιώδας ιώδαοσM ώαδοσSPEχο διωδάσE ioadas Lat ιωδαεSuid 15 % και

Οm, MSP 16 και πάντα τα πάντα. Ο 1
7 *τού δαυείδου γένουσ Μ

1
8 ανεκτήσατο έκτήσατο ROE προέδωκεν incip. ΕχcSuid βασιλεύς βασι

λεύσιώασοσMSPELatZon ιώσαοσ βασιλεύσ Εχο Ιωάννης βασιλεύς Suid
πρός) περί Ε 19 εθεόν] θεόν ώασοσ RO δ' s. m. 1 R δε ExcSuid

* πρωτεύοντες στρατεύοντεσ Ο 2
0 και και τα SP 21 έδ’ MSPExc

2
2 πέμπη Ρ
ι

τους πρόστούσRO, om.Ε. προφήτην διαμαρτυρησόμενον

Ε 2
3

παύσοντα. Ε δεExcSuid 24 ώ
ς – p.303,3 ετράπησαν om. Suid

οις ο
ι

οΐσ R όσοι MExc

20
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αυτών έξυβρίσαντες εις τά νόμιμα πανοικί κολασθέντες έπαθαν,

μήθ' οίς οι προφήται προύλεγον πεισθέντες μετανοήσαι και μετελ
θεϊν έξιώνεις εκείνα παρανομήσαντες έτράπησαν, άλλά και Ζαχα
ρίαν υιόν τού άρχιερέως Ίώδα λίθος δ βασιλεύς έκέλευσε βληθέντα
άποθανείν έν τώ ιερώ τών τού πατρός ευεργεσιών αυτού λαθό
μενος, ότι τού θεού προφητεύειν αυτόν αποδείξαντος στάς εν μέσω
τώ πλήθει συνεβούλευεν αυτώ τε και τώ βασιλεί τα δίκαια πράτ
τεν και τιμωρίαν ότι μεγάλην ύφέξoυσι μή πειθόμενοι προύλεγε,
τελευτών μέντοι Ζαχαρίας μάρτυρα και δικαστήν ών έπασχε τον
θεόν έποιείτο άντι χρηστής συμβουλίας και αν δ πατήρ αυτού παρ
έσχεν Ιωάσω πικρώς και βιαίως άπολλύμενος,
4. Έδωκε μέντοιγε ούκ εις μακράν δ βασιλεύς δίκηνών παρ

ηνόμησεν εμβαλόντος γάρ Αζαήλου τού Σύρων βασιλέως εις τήν
χώραν αυτού και τήν Γίτταν καταστρεψαμένου και λεηλατήσαντος
έπ’ αυτόν στρατεύειν εις Ιεροσόλυμα φοβηθείς δ Ιώασος πάντας
έκκενώσας τους τού θεού θησαυρούς και τούς τών βασιλείων και
τά άναθήματα καθελών, έπεμψε τώ Σύρω τούτοις ώνούμενος το
μή πολιορκηθήναι μηδε κινδυνεύειν περί τών όλων. δ δε πεισθείς
τή τών χρημάτων υπερβολή την στρατιάν ούκέτ’ ήγαγεν έπι τά
“Ιεροσόλυμα, νόσω μέντοι χαλεπή περιπεσών δΊώασος επιθεμένων
αυτώ τών φίλων, οι τόν Ζαχαρίου θάνατον εκδικούντες τού Ιώδα
παιδός έπεβούλευσαν τώ βασιλε, διεφθάρη προς αυτών και θάπτε
τα μεν εν Ιεροσολύμος, ουκ εν ταις θήκας δε τών προγόνων άσε
$ 168= 2 Paral. XXIV 19; $170 = 4 Reg. ΧΙΙ 17,2 Paral.XXIV 23; $171 =

2 Paral. XXIV 25.

ROMSPELatZonaras II p. 185 εq. ΕχcPetresc. Suidas s. Ιωάννης
1 ένυβρίσαντεσO 2 ος οι οι σοί RO όσοι MExc μετενόησαν SP
3 παρανομήσαντες παρορμήσαντεσSP *ζαχαρίαν, ζι. Tas. P 4 Ιώδα,

ιώδα. Η ιωδάου MSPExc ιωδά Ε ιωδαεSuid ioadae Lat * λίθοις–8 πρού
λεγε breuians finit Suid 5 αυτού ευεργεσιών tr. MSPExc λαθώμενοσ, ώex
όO 6 ότι) διότι Exc επιδείξαντοσ RO 8 ότι τιμωρίαν tr. MSPEχο
προύλεγεν μη πειθόμενοι tr

.

Εχο 9 “μέντοι) μέντοιγε Exc *τόν θεόν –

1
1 παρέσχεν οm. Ο 1
1 βιαίως βεβαίωσΜ άπολλύμενος fin. Εχο

1
2 μέντοι γ
’

MSP μέντοι Ε 1
3 * εμβαλώντ, ώ
,

exό corr. M 1
4 * την τήν

τ
ε MSP γίττην SP φeth Lat λεηλατήσαντος μελλήσαντος coni. 1
5 έπ’

αυτόν – φοβηθείς] oun esset am a
d

hicrosoίψma deducturus eωerciίum metuens

Lat στρατεύειν, στρατεύει SP στρατευ’ Μ *φοβηθείς δν φοβηθείσ SP
φοβηθείσ δ

' ed, pr. 1
6 * έκκενώσας) κενώσασ Μ βασιλέων MSPE

1
7 *έπεμπε RO τό) τώ. Ο 1
8 πολιορκιθήνα RP επεισθείς ήσθείς Zon

1
9 στρατείαν SP" ούκέτ’ ήγαγεν ούκ έπήγαγεν MSP 20 ό om. SPE

2
1

ο
ι τόν, Ζαχαρίου), ROLat τού ζαχαρίου οι τόν Μ τόν (τών S”) ζαχαρίου οι

τον SP Ιώδα) ιώδου Ο ιωδάου MSP 2
2

“διεφθάρη και διεφθάρη MSP
23 δει δ
ε ταΐσ βασιλικαίσSP ταΐσ βασιλικαίσΜ

169

170

171

172
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173

174

175

176

177

- - Σ ν η Σιν Ο ν ν - ν ν

βής γενόμενος, έβίωσε δε έτη επτά και τεσσαράκοντα, τήν δε βασι
λείαν αυτού διαδέχεται Aμασίας ό πας.
5. Εικοστώ δε και πρώτω τής Ιωάσου βασιλείας παρέλαβε

ν - Σ -- α Σ ν α - 2 -- κ.- Σ)

τήν τών Ισραηλιτών ήγεμονίαν Ίώαζος ό τού Ιηούδος υιός έν Σα
μαρεία και κατέσχεν αυτήν έτεσιν επτά και δέκα τού μεν πατρός
ούδ’ αυτός μιμητής γενόμενος, άσεβήσας δ’ όσα και οι πρώτοι του
θεού καταφρονήσαντες, έταπείνωσε δ’ αυτόν και συνέστειλεν έκ

τής τοσαύτης δυνάμεως ότών Σύρων βασιλεύς εις όπλίτας μυρίους
και πεντήκοντα ιππείς στρατεύσας επ’ αυτόν και πόλεις τε μεγά
λας και πολλάς αυτού άφελόμενος και την στρατιάν αυτού δια

ν -- 2, Σν C - 2 - ν - - -
φθείρας. ταύτα δ’ έπαθεν ότών Ισραηλιτών λαός κατά τήν Ελισ–
σαίου προφητείαν, ότε Αζάηλον βασιλεύσειν προείπε τών Σύρων

-ν ν Συ

και Δαμασκηνών άποκτείναντα τον δεσπότην ών δε έν ούτως
άπόρους κακούς Ιώαζος έπι δέησιν και ικετείαν τού θεού κατέφυγε
βύσασθαι τών Αζαήλου χειρών αυτόν παρακαλών και μή περιϊδείν
ύπ’ εκείνω γενόμενον. δ δε θεός και την μετάνοιαν ώς άρετήν
άποδεχόμενος και νουθετείν μάλλον τούς δυναμένους τελέως μη
άπολλύειν δοκούν αυτώ, δίδωσιν αυτώ τήν έκτού πολέμου και των

ν Σ)/ Σ. - Σ) - ν D -

κινδύνων άδειαν. ειρήνης δ΄ ή χώρα λαβομένη άνέδραμέ τε πάλιν
εις τήν προτέραν κατάστασιν και ευθήνησε
6. Μετά δε τήν Ιωάζου τελευτήν έκδέχεται τήν άρχήν δ υιός

αυτού Ιώασος, έβδομον ήδη και τριακοστόν έτος βασιλεύοντος
D ν - 2- 1 -- ν Σ) ν α - ο- ν Σ)

Ιωάσου τής Ιούδα φυλής παρέλαβε την άρχήν ούτος ό Ιώασος έν
Σαμαρεία των Ισραηλιτών και γάρ αυτός την αυτήν είχε προση

§ 173 = 4 Reg. XII 1.

ROMSPELatZonaras II p. 186.
1 έβω Ε δ’MSPE έτη) έτη μεν MSP 3 πρώτων πρώτω έτει Ρε
βασιλείας βασιλείασέτει Ε 4 ήγεμονείαν Μ Ιώαζος Ιωαζασ Μ

ϊωζάσSP ΙωάζασE ioacha Lat Ίηούδος) ηούδοσB ηούδου Ο ίδους Μ ιηού
SEιηούδ’P thu Lat 5 έτεσι MSP έτηE *επτά και δέκα) δέκα και επτά MSP
6 δ’ όσα δε όσα SP, om. M 7 δ’ αυτόν, δ’ αυτί. Tας. 8 συνέ.στελεν,

eras, uid. υνέ 8, 9 και (post αυτόν) om, MSP 10 αυτώ Ο στρατειάν Ε
11 λαός βασιλεύσSP έλισσαίου OMP 13 αποκτείναντι SP απόροισ ούτω

tr
.

MSP 14*κακούς καιροίσΜ Ιώαζος ΙωάζασΜΕ διώχαζοσSP εοαααα

Lat κιών Μ 1
6 * αρετήν) αρίστην MSP 1
7

νουθετών MSP και

νουθετείν – 18 αυτών οι σουνίpere magίς φuan perdere hominem huίμsmodi
μolens Lat δυναμένους τούτο δυναμένους Coccei τελέως μη) τελαίωσ
μή. Ο ή τελέως Coccei 1
8

απολύειν Ο απολλύναι SP 2
0

ηϋθήνησε. S

2
1 *Ιωάζου) ιώζου 8 ορας Lat αρχήν) αρχήν αυτού P 2
2 Ιώασος) Ιωάσησ
δσ MSP ΙωάσE 2

3

Ιώασος) Ιωάσησ SP ωασιασΜ

10
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γορίαν τώ τών Ιεροσολυμιτών βασιλείς και κατέσχεν αυτήν έτεσιν

έκκαίδεκα άγαθος δ’ ήν και ουδέν όμοιος τώ πατρί τήν φύσιν.
κατ’ εκείνον δε τον καιρόν Ελισσαίου τού προφήτου γηραιού μεν

ήδη τυγχάνοντας ει
ς

δ
ε

νόσον έμπεπτωκότος ήκενό των Ισραη
λιτών βασιλεύς προς αυτόν επισκεψόμενος, καταλαβών δ

ε

αυτόν

έν έσχάτοις όντα κλαίειν ήρξατο [βλέποντος αυτού και ποτνιάσθαι

και πατέρατε άποκαλείν και όπλον δι' αυτόν γάρ μηδέποτε χρή
σασθαι πρός τούς εχθρούς όπλοις, άλλά τας εκείνου προφητείας
άμαχητί κρατεΐν τών πολεμίων νύν δ

’

άπιέναι μεν αυτόν εκ του
ζήν, καταλείπειν δ

’

έξωπλισμένον τους Σύρους και τους άπ’ αυτών
πολεμίοις, ουδ’ αυτώ τοίνυν ζήν έτι άσφαλές έλεγεν, άλλα καλώς
έχειν συνεξορμάν αυτό και συναπαίρειν έκτού βίου. ταύτ’ οδυρό
μενον Ελισσαίος παρεμυθείτο τον βασιλέα και τόξον έκέλευσεν αυτώ
κομισθέν έντείναι τούτο, ποιήσαντος ούν εύτρεπές του βασιλέως

τ
ο τόξον, επιλαβόμενοντών χειρών αυτού έκέλευσεν αυτόν τοξεύειν.

τρία βέλη δ
’

αυτού προεμένου είτα δ
’

άναπαυσαμένου, πλείωμέν,
είπεν, άφεις εκ βιζών ά

ν

τήν τών Σύρων βασιλείαν εξελες, έπει

δ
ε τρισίν ήρκέσθης μόνος, τοσαύτας και μάχας κρατήσεις συμ

βαλών τους Σύρους, να την χώραν ήν άπετέμοντο τού σού πατρός
άνακτήση και δ μεν βασιλεύς τούτ’ άκούσας άπηλλάγη. μετ’ ου

πολύ δε και ο προφήτης άπέθανεν άνήρ επί δικαιοσύνη διαβόητος
και φανερώς σπουδασθείς υπό τού θεού θαυμαστά γάρ και πα
ράδοξα διά τής προφητείας έπεδείξατο έργα και μνήμης λαμπράς

§ 177 = 4 Reg. ΧΙΙΙ 10.

ROMSPELatZonaras II p. 1868η.

1 Ιεροσολυμιτών ιεροσολύμων E Microsolymorum Lat 2 έξκαίδεκα
MSE 3 έλισσαίου MP έλεσαίου Ε 4 έκπεπτωκότοσ Ο 5 * επισκεψό
μενος σκεψόμενοσ RO *δ* MSP αυτόν, ν i. Pas. S 6 βλέποντος αυτού
om. Μ αυτού om. RO 7 και πατέρατε πατέρατε αυτόν M, recte si *απο
καλών scribis χρήσασθαι M 9 απένα] Cocceji απείναι codd. άπιόντοσE

1
0

καταλείπειν) Bekker καταλιπείν codd. έξωπλισμένον) έξοπλισμένοισΜ
έξωπλισμένοισSP τουσ i. Pas. S απ’ αυτών, ώ

,

e
x ό corr. Η ύπ’ αυτών

(ύπ’ i. Pas. S)SP αυτών Μαίis Lat 1
1 ουδ' Ε ούτ’ codd. * αυτώ] ώ, ex

όν Βί αυτό Lat αλλά αλλά και Ο 1
2

συνεξορμάνι και συνεξορμάν ROM
έκ om. MSP ταύτα Ε 13 έλισσαΐοσMP έλισαιοσ E έκέλευεν ΟΕ

1
4 τούτο) τούτον coni. ευπρεπέσ Ο 1
5 επιλαβόμενοσ Ο(2) et u
t

uid. Lat
τών χειρών αυτού αυτού τών χειρών SP αυτού M έκέλευεν Ο' αυτόν om.
MSP 1

6

βέλη om, i.marg, τρία δε βέλη αυτού M είτα, τα i. Pas. 1 litt. Μ

δ
'

αναπαυσαμένου. Με δ
ε

αναπαυσαμένου SP διαναπαυσαμένου ΒΟΜε παυσα
μένου ΕZon 17 * είπεν οn. R0, fort. recte, si φησί post άφείς inseretur

1
8 κρατήσασ Ε 1
9

απετέμοντο] Ε απέτεμον codd. σού: om. Ο 2
0 τούτ'

ταύτ’ ΜΡ ταύτα 8 haeo Lat 2
1

διαβόητος διαβοηθείσ RO
Πosephus. Π. 20

178

179

180

181

182
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παρά τους Εβραίος άξιωθέντα, έτυχε δε και ταφής μεγαλοπρε
183 πούς και οΐας εικός ήν τον ούτω θεοφιλή μεταλαβείν, συνέβη δε
και τότε, ληστών τινων βιψάντων εις τόν Ελισσαίου τάφον δν ήσαν
άνηρήκότες, τον νεκρόν τώ σώματι αυτού προσκολληθέντα άναζω
πυρήσαι, και τά μέν περί Ελισσαίου τού προφήτου, ζώντε όσα 5
προείπε και ώς μετά την τελευτήν έτι δύναμιν είχε θείαν, ήδη
δεδηλώκαμεν.

184 7. Τελευτήσαντος δε τού Σύρων βασιλέως Αζαήλου εις Αδδάν
τον υιόν αυτού ή βασιλεία παραγίνεται πρός τούτον συνάπτει
πόλεμον Ιώασος ότών Ισραηλιτών βασιλεύς και τρισι μάχας νι- 10
κήσας αυτόν άφείλετο τήν χώραν άπασαν και όσας δ πατήρ αυτού
Αζάηλος πόλεις και κώμας τής Ισραηλιτών βασιλείας παρέλαβε

185 τούτο μέντοι κατά τήν Ελισσαίου προφητείαν έγένετο. έπει δε
συνέβη και Ιώασον αποθανείν, ό μεν έν Σαμαρεία κηδεύεται, καθ
ήκε δε εις Ιώασον ή άρχη τον υιόν αυτού, 15

186 ΙΧ. 1. Δευτέρω δ’ έτει τής Ιωάσου βασιλείας τών Ισραηλι
τών έβασίλευσεν Αμασίας τής Ιούδα φυλής εν Ιεροσολύμος μητρός
ών Ιωάδη τούνομαι πολίτιδος δε τό γένος θαυμαστώς δέ τού δι
καίου προυνόει και ταύτα νέος ών, παρελθών δ’ επί τά πράγματα
και την άρχήν έγνω δεΐν πρώτον Ιωάσω τιμωρήσαι τώ πατρι και 20

187 τούς επιθεμένους αυτώ φίλους κολάσαι, και τούτους μεν συλλα
βών άπαντας εφόνευσε, τούς δε παϊδας αυτών οϋδεν εργάσατο
δεινόν άκόλουθα ποιών τους Μωσήους νόμους, δς ούκ έδικαίωσε διά

188 πατέρων άμαρτίας τέκνα κολάζειν, έπειτα στρατιάν επιλέξας έκ
τής Ιούδα φυλής και Βενιαμίδος τών έν άκμή και περι είκοσι έτη 25
γεγονότων και συναθροίσας ώς τριάκοντα μυριάδας τούτων μεν

καν 182= 4 Reg.ΧΠ 20; $185 = 4 Reg.XII 13; $186=4Reg. ΧΙV 1,2Paral.1.

ROMSPELatZonaras II p. 187.
2 θεοφιλεί Ο 3 έλισσαίου MP έλισαίου Ε 4 *άνηρήκότεσ, τεσ i. Pas.

m.2, i. marg. γρ άνηρήκότεσm. 1 M 5 έλισσαίου MP τε) τε και RO
6 έτη αυτού O είχε, έχει M ήδη om. MSP 8 Αδδαν ανδάνΜ βέραν Ρ
ανβεράν 8 αδαάν Ε ααααι Lat 10 Ιώασος), ΙωάσE ioassa (α finale incertum)
Lat 11 *άφείλατο BO 13 τήν την τού Μ έλισσαίου MP 14i. marg.
9΄ Β. συνέβη] συνεύει Β. καθήκει καθίκετο, ί corr. SP και καθίκετο M
15 Ιώασον) ιώνασον Ρ έσωζον Εφessoban cod.A tesobar cod Wiss Lat ιερο

βόαμον Vat. apud Hudson 16 i. marg. 9' Ο VIIΙΙ Lat 17 *amassίας Lat
18 Ιωάδη) οι Μ ιωδαδίσS ιωδαδήσP ioadin Lat θαυμαστόσR 19 πρου
νόε προενόε ROM προ ενόει 8 προνοεί Ε 23 Μωσήους μωσήοισ Ο μωυ
σέωσ MSP moyseos Lat 24 *στρατείαν SP" 25 βενιαμήδοσ R βενιαμί
τιδοσMSP είκοσιν ΜΡ3 έτη) χρόνον R χρόνων. Ο 26 *ώς εισ SP
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εκατοντάρχους κατέστησε, πέμψας δε και πρός τόν Ισραηλιτών βα
σιλέα μισθούται δέκα μυριάδας όπλιτών εκατόν άργυρίου ταλάν
των διεγνώκει γάρ τους Αμαληκιτών έθνεσι και Ιδρυμαίων και
Γαβαλιτών επιστρατεύσασθαι. παρασκευασαμένου δε πρός τήν
στρατείαν και μέλλοντος εξορμάν ό προφήτης τόντών Ισραηλιτών
στρατόν άπολύσαι συνεβούλευσεν είναι γάρ άσεβή και τον θεόν
ήτταν αυτώ προλέγειν χρησαμένω τούτοις συμμάχους, περιέσεσθαι
δε τών πολεμίων και μετ’ ολίγων αυτούς αγωνιζόμενον βουλομένου
τού θεού, δυσφορούντος δε τού βασιλέως έπι τώ, φθήνα τόν
μισθόν δεδωκένα τους Ισραηλίτας παρήνει ποιείν δ προφήτης ό
τι τω θεώ δοκεί, χρήματα δ’ αυτώ πολλά παρ’ αυτού γενήσεσθαι.
και τους μεν άπολύει χαρίζεσθαι τον μισθόν είπών, αυτός δε μετά
της οικείας δυνάμεως επί τά προειρημένα τών έθνών έστράτευσε"
και κρατήσας αυτών τή μάχη μυρίους μεν άπέκτεινε, τοσούτους δε
ζώντας έλαβεν, ούς έπι τήν μεγάλην άγαγών πέτραν, ήπερ έστι
κατά την Αραβίαν, άπ’ αυτής κατεκρήμνισεν, άπήγαγέ τε λείαν
πολλήν και πλούτον άφθονον εκ τών έθνών. Αμασίου δ’ έντού
τοις υπάρχοντος οι τών Ισραηλιτών ούς άπέλυσε μισθωσάμενος
άγανακτήσαντες επί τούτω και νομίσαντες ύβριν είναι τήν άπό
λυσιν, ού γάρ άν τούτο παθεΐν μή κατεγνωσμένους, επήλθον αυτού
τή βασιλεία και μέχρι Βηθσεμήρων προελθόντες διήρπασαν τήν
χώραν και πολλά μεν έλαβον ύποζύγια, τρισχιλίους δε άνθρώπους
άπέκτειναν

2. Αμασίας δε τή νίκη και τους κατορθώμασιν έπαρθείς τόν
μεν τούτων αιτιον θεόν αυτώ γενόμενον ύπεροράν ήρξατο, ούς δ'

$ 188 = 2 Paral. XXV, 5, 4 Reg. ΧΙV 7; $ 192 – 2 Paral. XXV 13.
ROMSPELatZonaras II p. 187 sq. Suidas 8. φθήναι.
1 τόν] τών R τόν τών MSP 2 εκατόν άργυρίου ταλάντων εκατόν

(έκαστον Β') είεται αουρίου B έκαστον αργύρου ταλάντων. Ο ταλάντων έκα
τόν άργυρίου MSPE 3 τάμαλικτώνM 4 *Γαβαλιτών γαβιλιτών Μ.Γοβο
λιτών coni. 4 δ

ει τ
ο MSP 5 στρατιάν Μ 6 στρατόν λαόν OM, om.Ε

συνεβούλευε ΕZon ευσεβή O και om. M 7 *χρησαμένωι Μ χρησαμέ
νου Ρ 8 ολίγον Ο 9 δυσφορούντος incip. Suid φθήνα) όφθήναι ΒΙΟΜ

1
0 δεδωκένα] έκδεδωκένα Suid 11 δοκεί fin. Suid 15 έστι κατά) έστιν

έπι MSP 1
6 αρραβίαν Μ απ' έπ’ Μ κατεκρήμνησεν Ο *λίαν Β

1
7 τών πάντωνMSP his Lat, unde τούτων Hudson 20 άν τούτο αυτού τό Μ

2
1 Βηθσεμήρων βηθεεμήρων Βιβηθσεμήροισ (οισper compendium) Ο βιθ

σεμήρων Mβηθσεμίρων, ίi.ras.8 bethoron Lat προσελθόντεσMS *διήρ
πασαν διήρπαζoν πάσαν RO 2
2

*δ* MSP 24 ι" i. marg. Ο 2
5 ετούτων,

τούτον Ο θεόν αυτών αυτώ θεόν SP αυτών θεών (ν expunct) Μ

189

190

191

192

193

20 -
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194

195

196

197

198

199

έκ τής Αμαληκιτών χώρας έκόμισεν, τούτους σεβόμενος διετέλει.
προσελθών δε δ προφήτης αυτά θαυμάζειν έλεγεν, εν τούτους ήγει
τα θεούς, οι τους ιδίους παρ' οίς έτιμώντο μηδέν ώνησαν μηδ'
έκ χειρών έρρύσαντοτών εκείνου, άλλ’ υπερείδον πολλούς τε αυτών
άπολλυμένους και αυτούς αιχμαλωτισθέντας κεκομίσθαι γάρ εις

Ιεροσόλυμα τούτω τω τρόπω, καθώς άν τις τών πολεμίων τινά
ζωγρήσας ήγαγεν τώ δε βασιλείταύτ’ όργήν εκίνησε και προσέ
ταξεν ήσυχίαν άγειν τον προφήτην άπειλήσας αυτόν κολάσεν, άν
πολυπραγμονή και δ μεν ήσυχάζειν είπεν, ουκ άμελήσειν δε ών
επικεχείρηκε νεωτερίζων τόν θεόν προύλεγεν, Αμασίας δεκατέχειν
εαυτόν επί τας ευπραγίας οι δυνάμενος, άς παρά τού θεού λαβών
εις αυτόν εξύβριζεν, αλλά φρονηματισθείς έγραψεν Ιωάσω τώ τών
Ισραηλιτών βασιλεί κελεύων ύπακούειν αυτώ σύν άπαντί τω λαώ,

ώς και πρότερον υπήκουσε τους προγόνους αυτού Δαυίδη και Σολό
μων, ή μή βουλόμενον ευγνωμονείν ειδέναι πολέμω περί τής άρ
χής διακριθησόμενον, άντέγραψε δ’ ό Ιώασος τάδε ,βασιλεύς
Ιώασος βασιλείAμασία, ήνέντώΛιβάνω όρει κυπάρισσος παμ
μεγέθης και άκανος, αύτη πρός τήν κυπάρισσονέπεμψε μνηστευο
μένη την θυγατέρα αυτής πρός γάμον τώ παιδί, μεταξύ ταύτα
λέγουσαν θηρίον τι παρερχόμενον κατεπάτησε την άκανον, τούτο
ούν έσται σοι παράδειγμα τούμή μειζόνων έφίεσθαι, μηδ’ ότι την
προς Αμαληκίτας μάχην ευτύχησας επί ταύτη γαυρούμενος σαυτώ
και τη βασιλεία σου κινδύνους επισπώ."
3. Ταύτα δε άναγνούς Aμασίας έτι μάλλον έπι τήν στρατείαν

10

15

20

παρωξύνθη τού θεού παρορμώντος αυτόν ομαι προς αυτήν, να 25

§ 193 = 2 Paral. XXV 14 § 196 = 2 Paral. XXV 17, 4 Reg. ΧΙV S.

ROMSPELatZonaras II p. 188.
1 άμαλικτών M τών άμαληκιτών Ε έκόμισε ΟΜSPE 2 κα

ι

θ
’ MSP

3 μηδέν) ούκ Ε μηδΉ μήδε SP 4 έκ] έκτών RO έρύσαντο Β
'

5 αυτούς, αυτούσ RSP τούσΜ κεκομίσθαι, μίi. Pas. S 6 τινά) τινάσ

MSP 7 ήγαγε B-OMS 8 εαυτόν, αυτών M 9 δ’SP 1
0

επεχείρηκε

Μ νεωτερίζειν ΜS Aμασίας i. marg. X Lat 1
1 εαυτόν αύτόν SP2

αυτόν MP4 1
2 *Ιωάσω) ιάσω Μ 13 * σύν παντο MSP 1
4 υπήκουε

OMSP υπήκουον Ε έδαυείδη Μ
.

σολομών ROM σολομώντε Ε 16 δια
κριθησόμενον κριθησόμενον M κριθήσεσθαι Ε δ' δε MSP δ’ αυτώ Ε

δ om. Ε 1
8 άκανος, άκνοσEZon puίuis Lat αύτη αυτή MSPE μνη

στευομένη Ε μνηστευσομένη codd. 1
9

μεταξύ μεταξύ δεSPE 20 την τόν Ε

άκανον) άκνον E puίueren Lat 21 έσται) om. Ο έστω E. *μή om. Ο

2
2

*ηύτύχησασ ΜSP ταύτησE 24 ταύτ’ ΡΕ δ
ει δ
η R δ
’ MS,
om.ΡΕ * αναγνούς αγνούσP στρατιάν ROM 2

5 *παροξύνθη ΟΜ
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τών παρανομηθέντων εις αυτόν δίκην άπολάβη. ώς δ’ εξήγαγε
μετά τής δυνάμεως επί τόν Ιώασον και συνάπτειν μάχην έμελλον,
τό Αμασίου στράτευμα φόβος αιφνίδιος και κατάπληξις οΐαν θεός
ουκ ευμενής έντίθησιν εις φυγήνέτρεψε, και πριν εις χείρας έλ
θεϊν διασπαρέντων υπό τού δέους αυτών μονωθέντα τόν Αμασίαν
ληφθήναι συνέβη πρός τών πολεμίων αιχμάλωτον ήπείλησε δ'
αυτώ θάνατον Ιώασος, ειμή πείσειε τους Ιεροσολυμίτας άνοιξαν
τας αυτώ τάς πύλας δεξασθαι μετά της στρατιάς εις τήν πόλιν.
και Αμασίας μεν υπό ανάγκης και τού περί το ζήν δέους εποίησεν
εισδεχθήνα τόν πολέμιον" δ δε διακόψας τι τού τείχους ώς τε
τρακοσίων πηχών έφ' άρματος εισήλασε διά τής διακοπής εις Ιερο
σόλυμα τον Αμασίαν άγων αιχμάλωτον, κύριος δε τούτωτώ τρόπω
γενόμενος τών Ιεροσολυμιτών τούς τετού θεού θησαυρούς άνείλετο
και όσος ήν τώ Αμασία χρυσός και άργυρος έντους βασιλείος
εξεφόρησε, και ούτως αυτόν άπολύσας της αιχμαλωσίας άνέζευξεν
εις Σαμάρειαν, ταύτα δ' εγένετο περί τους Ιεροσολυμίτας έτει τε
τάρτω και δεκάτω τής Aμασία βασιλείας, δς μετά ταύτα επιβουλευ
θεις υπό τών φίλων φεύγει μεν εις Λάχισαν πόλιν, άναιρείται δε
υπό τών επιβούλων πεμψάντων εκεί τους άποκτενούντας αυτόν και
τό μεν σώμα κομίσαντες εις Ιεροσόλυμα βασιλικώς έκήδευσαν" κατέ
στρεψε δε ούτως Aμασίας τόν βίον και διά τόν νεωτερισμόν τής
πρός τόν θεόν ολιγωρίας, βιώσας μεν έτη τέσσαρα και πεντήκοντα
βασιλεύσας δε έννέα και είκοσι διαδέχεται δ’ αυτόν δ πας Οζίας
τούνομαι

Χ. 1. Πεντεκαιδεκάτω έτει τής Aμασία βασιλείας έβασίλευσε

§ 199 = 2 Paral. XXV 21, 4 Reg. ΧΙV 11.

ROMSPELatZonaras II p. 188. ΕχcPetresc.
1 παρανομηθέντων ανο ex oρ corr. P παρανομισάντων. Η παρανομησάν

των Ο απολαύη. Ο “εξήγε MSP 2 κα
ι

έμελλε Ο 3 “αιφνήδιοσ Ο

4 έντίθησιν ών τίθησιν Μ ών έντίθησιν SP 5 υπό δ’ υπό ROSP-Lat 6 λη
φθήναι) ληφθέντα Ο 7 Ιώασος Ε, om. codd. ioas Lat πείσειε πεισθείη RO
πείσει coni. 8 τάς om. Ο *στρατείασSP 9 τού om. Μ περί τό) υπέρ
τού RO 10 τι om. Μ ώστετριακοσίων M τετρακοσίων πηχών) υπηχών Ε

1
1 *διακοπής κοπήσOM 1
2 δ
ε

τ
ε Μ 13 Ιεροσολυμιτών) ιεροσολύμων

MSP hicrosoίγmitanae αιμίαΐis Lat *ανήλατο RO άφείλετο Zon 14 τένι

και Ο 16 δ
ε ΒΟSP 1
7 αμασίου MSP 1
8 λάχεσαν MS λάχαν ι 1.

ras. m.2, 8. n.2 Pλάχισαν την Ε λαοίες Lat 2
1 και om. MSP και διά –

2
2

ολιγωρίας propter superutan e
t contemptum φuem habuί οινοα deum Lat,

unde διά τόν νεωτερισμών και την – όλιγωρίαν Hudson 2
2

τέσσαρα) τεσ
σαράκοντα Ε 23 δ’E - δ

εMSP i. marg. ια" RO 25 i. marg. XI Lat
έτει δ
ε

έτει 8 αμασίου MSP έβασίλευσε incip. ExcPetresc
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206

207

208

209

210

τών Ισραηλιτών δ. Ιωάσου υιός Ιερόβαμος έν Σαμαρεία έτη τεσ–
σαράκοντα, ούτος ο βασιλεύς τά μεν εις τόν θεόν ύβριστής και
παράνομος δεινώς έγένετο είδωλά τε σεβόμενος και πολλούς άτό
πος και ξένους εγχειρών έργοις, τώ, δε λαώ τών Ισραηλιτών μυρίων
άγαθών αίτιος υπήρχε, τούτω προεφήτευσε τις Ιωνάς, ώς δεν
πολεμήσαντα τους Σύρους αυτόν κρατήσαι τής εκείνων δυνάμεως
και πλατύναι τήν αυτού βασιλείαν τους μεν κατά τήν άρκτον μέρε
σιν έως Αμάθου πόλεως, τους δε κατά την μεσημβρίαν έως τής
Ασφαλτίδος λίμνης, το γάρ άρχαίον οι όροι της Χαναναίας ήσαν
ούτο, καθώς ο στρατηγός Ιησούς περιόρισε στρατεύσας ούν επί
τους Σύρους δ“Ιερόβαμος καταστρέφεται πάσαν αυτών τήν χώραν,

ώς προεφήτευσεν Ιωνάς
2. Αναγκαίον δε ήγησάμην τήν άκρίβειαν τών πραγμάτων

παραδώσειν υπεσχημένος όσα και περί τούτου τού προφήτου εύρον
έντας Εβραίκας βίβλος άναγεγραμμένα διεξελθείν κελευσθείς
γάρ ούτος υπό τού θεού πορευθήναι μεν εις τήν Νινύου βασιλείαν
κηρύξαι δ’ εκεί γενόμενον εν τη πόλει ότι την άρχήν άπολέσει,
δείσας ουκ άπήλθεν, άλλ’ άποδιδράσκει τον θεόν εις Ίόπην πόλιν
και πλοίον εύρών έμβάς εις Ταρσόν έπλει τής Κιλικίας, έπιγε
νομένου δε χειμώνος σφοδροτάτου και κινδυνεύοντος καταδύναι τού

σκάφους οι μεν ναύται και οι κυβερνήται και αυτός δ ναύκληρος
εύχάς έποιούντο χαριστηρίους, ει διαφύγομεν τήν θάλασσαν, ό δε
Ιωνάς συγκαλύψας αυτόν έβέβλητο μηδέν ών τούς άλλους έωρα
ποιούντας μιμούμενος, αύξοντος δ’ έτι μάλλον τού κλύδωνος και
βιαιοτέρας γενομένης υπό των πνευμάτων τής θαλάσσης υπονοή

§ 205 = 4 Reg. ΧΙV 23, § 208 = Ionas I 1.
ROMSPELatZonaras Π p. 189. ExcPetresc. Snidas 8. Τεροβοάμ.
1 τών δε τών RO ό om.ΜP Ιερόβαμος) in argumentis ιερόβομοσ

RO ιεροβόαμοσMSP νεροβοάμοσExc ιεροβοάμ ESuid terοban Lat 2 τα
μεν ηcip. Suid τον om. Suid και ήν και ExcSuid 3 ατόπος και

ατόποσΡ 4 τώ, δε
,

και τώExc δς τώSuid τών ισραηλιτών λαών (λαών

s, m. 1
)

tr
.
P 5 αγαθών κακών MSPExcSuid υπήρξε (ξ ex.χ. corr. 1) Β.

υπήρξε O υπήρχεν fin. ΕχcSuid 6 πολεμίσοντα. Η πολεμήσοντα. Ο 7 αύ
τού codd. Ε 8 έως Αμάθου πόλεως) μsque ad emathi oiuitatem Lat
άμαθού O 9 Ασφαλτίδος) ασφάλτιδοσRO άσφαλτίτιδοσ (τι exδι corr, m. 2

P
)

MSP asphaltitiden Lat ήσαν om. Μ 1
1 i. marg. ιβ΄ Ο ιεροβόαμοσ

MSP ieroboan Lat την αυτών tr
.
Ο 1
4

τού προφήτου τούτου tr. MSP

1
5 εβραϊκουσ, ο
ι

e
x α
ϊ

corr. Ο εβρακαΐσΡ 1
6

υπό τού θεού ούτοσ tr
.
P

μεν οn. RO Nνύου) νίνου MSP νιναίου E miniae Lat 18 κιόππην RMP2

2
0 σφοδρωτάτου ΟΜ 21 οι κυβερνήται) ό κυβερνήτησMSPLat 22 - δια
φύγομε Ο δ
’ Ε 23 αυτόν RMP εαυτόν Ε. *έβέβλητοι ταρεία Lat
24 “κλείδωνοσ O 25 γινομένησ, ι i. Pas. 8 έπινοήσαντεσ ROE

10
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σαντες, ώς ένδέχεται τινα τών έμπλεόντων αίτιον αυτούς είναι τού
χειμώνος, συνέθεντο κλήρω τούτον όστις ποτε ήν μαθεΐν κληρω
σαμένων ούν ο προφήτης λαγχάνει πυνθανομένων τε πόθεν τε
είη και τί μετέρχεται το μεν γένος έλεγεν Εβραίος είναι προφήτης
του μεγίστου θεού συνεβούλευσενούν αυτούς, ει θέλουσιν αποδρά
να τον παρόντα κίνδυνον, έκβαλείν αυτόν εις τό πέλαγος αίτιον
γάρ αυτούς είναι τού χειμώνος, οι δε το μεν πρώτον ουκ ετόλμων
κρίναντες άσέβημα ξένον άνθρωπον και πεπιστευκότα αυτούς το

ζήν εις φανεράν αυτούς απώλειαν έκρυψαι, τελευταίον δ’ υπερ
βιαζομένου τού κακού και όσον οϋπω μέλλοντος βαπτίζεσθαι του
σκάφους, υπό τε τού προφήτου παρορμηθέντες αυτού και υπό τού
δέους τού περί τής αυτών σωτηρίας δίπτουσαν αυτόν εις τήν θά
λασσαν και δ μεν χειμών έστάλη, τόν δε λόγος υπό τού κήτους
καταποθέντα τρείς ήμέρας και τοσαύτας νύκτας εις τον Εύξεινον

έκβρασθήναι πόντον ζώντα και μηδέν τού σώματος λελωβημένον,

ένθα τού θεού δεηθείς συγγνώμην αυτώ παρασχεϊν τών ήμαρτη
μένων άπήλθεν εις τήν Νίνου πόλιν και σταθείς εις επήκοον έκή
ρυσσεν, ώς μετ’ ολίγον πάλιν άποβαλούσι τήν άρχήν τής Ασίας,

και ταύτα δηλώσας υπέστρεψε, διεξήλθον δε την περί αυτού διή
γησιν, ώς εύρον άναγεγραμμένην

3. Ιερόβαμος δ’ ό βασιλεύς μετά πάσης ευδαιμονίας τον βίον
διαγαγών και άρξας έτη τεσσαράκοντα ετελεύτησε και θάπτεται

μεν έν Σαμαρεία, διαδέχεται δε αυτού τήν βασιλείαν υιός Ζαχαρίας,

§ 210 = Ionas I 7; $ 215 = 4 Reg. ΧΙV 29.

ROMSPELatZonaras II p. 189. Chronicon Paschale p. 190 Bonn.
1 ένδέχεται) δέχεται Β λέγεται coni. * τινά) τινα. Μ ε αυτουσ iterat Ο
2 ποτ’ SP ήν εί, M κληρωσομένων. Ο κληρωμένων P 3 λαχά

νει Ε τει δε, δί. ras. Η δεΟΕ πόθεν όθεν Ε 4 προφήτης) προφήτησ
δε MSPELat 5 post θεού Lacunam statuo; dixit Ionas se mauen conscendisse
ut deum efugeret συνεβούλευεν Ρ(;)Ε "αποδράσαι ROMS 6 εκβάλ
λειν Μέμβαλείν Zon 8 ασέβημα ασέβημα είναι MSP 9 αυτούς, ούτωσ
MSP έκρρίψαι Μ ε δε ROSP 11 παρορμηθέντοσΜ αυτού om. Μ
12 αυτών αυτών RO έαυτών MSP 13 τόν– 15 ζώντα habet Chron.

Pasch. 13 τού om. Ε 15 έκβρασθήναι) MSPE ChronPasch. εκκρεμασθή
ναι Β έκρεμασθήναι. Ο euomiίus est Lat * πόντοσ R 17 Νίνου) νίννου Β.

νέου Ο νιναίου ΜE νινευού 8 νινευή, ή i ras. 2 litt. m. 2 P mini Lat εις
om. Μ 18 πάλιν) πάνυ χρόνον ROSPELat 21 Ιερόβαμος ιεροβόαμοσ
ΟSPELat βοβόαμοσΜ δε S* 22 τεσσαράκονται μ΄ Ε τεσσαράκοντα προς
τώ ένι Ζon 23 δ’MSP υιός) ό υιόσMSP Ζαχαρίας) αζαρία (dat) Ε
Αζαρίας Zon
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217

218

219

220

τόν αυτόν δε τρόπον και Οζίας δ του Αμασία υιός, έτος ήδη τέ
ταρτον πρός τους δέκα βασιλεύοντος Ιεροβοάμου, τών δύο φυλών
έβασίλευσεν εν Ιεροσολύμος μητρός ών Αχίας μέντούνομαι άστής
δε το γένος. άγαθος δεήν και δίκαιος τήν φύσιν και μεγαλόφρων
και προνοήσαι τών πραγμάτων φιλοπονώτατος στρατευσάμενος
δε και έπι Παλαιστίνους και νικήσας μάχη πόλεις αυτών έλαβε
κατά κράτος Γίτταν και Ίάμνειαν και κατέσκαψεν αυτών τα τείχη.
μετά δε ταύτην την στρατείαν έπήλθε τους τή Αιγύπτω γειτνιώσιν
Αραψε και πόλιν κτίσας έπι τής Ερυθράς θαλάσσης εγκατέστησεν
αυτή φρουράν, έπειτα τους Αμμανίτας καταστρεψάμενος και φό
ρους αυτους όρισας τελεϊν και πάντα τά μέχρι τών Αιγυπτίων
όρων χείρωσάμενος των Ιεροσολύμων ήρχετο ποιεσθαι τό λοιπόν
την επιμέλειαν όσα γάρ τών τειχών ή υπό τού χρόνου καταβέ
βλητο ή υπό της ολιγωρίας τών πρό αυτού βασιλέων, ταύτά τε
άνωκοδόμοι και κατεσκεύαζεν, όσα τε ήν καταβεβλημένα υπό του
τών Ισραηλιτών βασιλέως, ότε τον πατέρα αυτού λαβών αιχμάλω
τον τόν Αμασίαν εισήλθεν εις τήν πόλιν. προσωκοδόμησε δε και
πύργους πολλούς πεντήκοντα πηχών έκαστον, και φρουρούς δε ένε
τείχισε τους ερήμους χωρίοις και πολλούς οχετούς ώρυξεν υδάτων,

ήν δ’ αυτώ και υποζυγίων και των άλλων θρεμμάτων άπειρόν τι
πλήθος ευφυής γάρ ήν ή χώρα προς νομάς, γεωργικός δε ών
σφόδρα τής γής έπεμελείτο φυτους αυτήν και παντοδαπούς τιθη

§ 216 = 2 Paral. XXVI 1, 4 Reg. XV 1; S 217 = 2 Paral. XXVI 6.

ROMSPELatZonaras II p. 190. ΕχcPetresc. Suidas s. Οζίας,
1 *όζίας incip. ExoSuid *αμασίου MSPExc αμαθίου Suid έτος

om. RO έτος– 4 γένος om. ΕχcSuid τέταρτον πρός τους δέκα φιμανιο
iam et tripesimo Lat 2 Ιεροβοάμου) βοβοάμου RO 3 έν om.Μ Αχίας
αχιάλασSP αohelamas Lat 4 δε] δ’ MSP, om. ExcSuid 5 τών om. Suid
φιλοφρονώτατοσRO στρατευσάμενος – 11 τελεϊν breuiant ExcSuid

6 * και (post Παλαιστίνους) om. Μ νικήσας] κινήσασM 7 Γίτταν ήτανM
ήταν SP φeth Lat Πάμνειαν Hudson αμνίαν codd. 8 στρατιάν M 9 έρρυ
θράσSP εγκατέστησεν κατέστησεν Μ 11 τά om. Suid μέχρι, ι i ras.S
12 ποιήσθαι. Ο 13 έπεμέλιαν Βι όσα γάρ τών τειχών και τών τει

χών όσα Suid ή om. ROSuid τού om. Suid κατεβέβλητο SPExcSuid
14 ή om. RO ή υπό τής –17 πόλιν on Suid 15 καταβεβλημένα

αβεβ i. Pas. S κατεσκαμμένα MExc 16 βασιλέων Exc 17 τόν om. Εχο
προσοικοδόμησε Μ δε om. Suid 18 πολλούς υψηλούς SP πεντή

κοντα – έκαστον] Singulis quibusφue CL cubitos habentibus Lat πεντήκονται
όκτώSuid πήχεων Suid έκαστον) και εκατόν MSPExcSuid φρουράς Suid
δε δ’ MSP, om. ExoSuid ενετείχισεν έντουσ Ρ 20 ήν δ’ αυτώ– 21

νομάς breuiat mutat Suid και τών άλλων om. RO 21 γεωργός Suid
δ’ MSPExoSuid 22 επιμελείτο. Ο φυτούς– p. 313, 1 σπέρμασι om. Suid

10
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νών σπέρμασι, στρατιάς δ' είχεν επιλέκτου περί αυτόν μυριάδας
επτά και τριάκοντα, ής ηγεμόνες ήσαν και ταξίαρχοι και χιλίαρχοι
γενναίοι και την άλκήν άνυπόστατοι τον αριθμόν δισχιλιοι, διέταξε
δ' εις φάλαγγας την όλην στρατιάν και ώπλισε βομφαίαν δούς
εκάστω και θυρεούς και θώρακας χαλκέους και τόξα και σφενδόνας,

έτι δε πρός τούτοις μηχανήματα πολλά πρός πολιορκίας κατε
σκεύασε πετρόβολάτε και δορύβολα και άρπαγας (και άρτήρας και
όσα τούτοις όμοια,

4. Γενόμενος δ’ έν ταύτη τή συντάξει και παρασκευή διε
φθάρη την διάνοιαν ύπό τύφου και χαυνωθείς θνητή περιουσία
τής άθανάτου και προς άπαντα διαρκούς τόν χρόνον ισχύος ώλι
γώρησεν αύτη δε ήν ή πρός τόν θεόν ευσέβεια και το τηρείν τα
νόμιμα, ώλισθε δε ύπ’ ευπραξίας και κατηνέχθη πρός τά τού
πατρός άμαρτήματα, πρός ά κάκείνον ή τών άγαθών λαμπρότης
και το μέγεθος των πραγμάτων ού δυνηθέντα προστήναι καλώς
αυτών ήγαγεν ένστάσης δ' ήμέρας επισήμου και πάνδημον εορτήν
έχούσης ένδύς ιερατικήν στολήν εισήλθεν εις τό τέμενος θυσιάσων
επί τού χρυσού βωμού τω θεώ, τού δ’ άρχιερέως Αζαρία ιόντων
συν αυτώ ιερέων όγδοήκοντα κωλύοντος αυτόν, ού γάρ εξόν έπι
θύειν είπον, μόνος δ’ έφείσθαι τούτο ποιείν τους έκτού Ααρώνος

$ 220 = 2 Paral. XXVI 13.

ROMSPELatZonaras II p. 190. ΕχcPetresc. Suidas s. Οζίας, ευπραξία,
1 στρατείασ ROSP στρατιάς –8 όμοια breuiat mutat Suid έπι

λέκτουσ MSPExc αυτόν codd. 2 επτά om. Ο μυριάδας επτά και
τριάκονται μεν ζ" λ' Exc CCCLXX miία μtrorum Lat 4 δε Ο φάλαγ
γας τήν φάλαγγα τηνΜ φυλαττειν Eχο στρατείαν ROSP" 5 χαλκούσ
MSPEχο 6 δε δε και MExc et ut uid. Lat πολλιορκίασΡ πολιορκίαν
Εχο κατεσκεύασε om. Εχο 7 δορύβολα βαρύβολα RO και άρπαγασ
om. S και αρτήρας on. ROMLatExc 9 ταύτη τή) τοιαύτη Suid
10 * τύφου τού τύφου ROM 11 πάντα E *ωλιγώρισεν. Ο 12 δ'

MSPEExcSuid τόν) 8.m. 1 R, om. Ε 13 ώλισθε δε) incip. Suidas s. ευ
πραξία ώλισθεν MSP δ’ MSPExcSuid s. Οζίας εύπραγίασSP
14 άμαρτήματα αρρωστήματα P των αγαθών ή λαμπρότης tr

.

Suid S. ευ
πραξία 16 αυτών, αυτόν. Ο

,

om. Εχο ήγαγεν fin. Suid. 8. εύπραξία

1
7 θυσιάσων επιθυσιάσων MExcSuid επιθυμιάσων SPLat θυμάσων ΕZon

1
8 “δε ExcSuid *αζαρίου MSPExc ζαχαρίου Suid όντων) και των όντων

Exc όντων– 19 αυτόν και τών όντων συν αυτώ εξ Ααρών γένους όγδοή
κοντα ιερέων καταβοώντων έξιένα Suid 1

9

κολύοντοσ αυτώι Exc κωλύον
τος– 314,1 γένους) eum prohibente m

e

faceret quod non liceret, φuonian haec
solummodo is adiaceret, φui erant ca

r

genere daron Lat 20 είπαν SPEχο
έφείσθαι! Ε έφείται codd, ExcSuid έκ– p. 314, 1 γένους από τού γένους
Ααρών Suid
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γένους, καταβοώντων δ’ έξιένα και μή παρανομεν εις τόν θεόν,
όργισθείς ήπείλησεν αυτούς θάνατον, ει μή τήν ήσυχίαν άξουσι.
μεταξύ δε σεισμός έκλόνησε τήν γήν μέγας και διαστάντος τού ναού
φέγγος ήλιου λαμπρόν εξέλαμψε και τή τού βασιλέως όψει προσ–
έπεσεν, ώς τώ μεν ευθέως λέπραν επιδραμείν, πρό δε τής πόλεως
πρός τή καλουμένη Έρωγή του όρους άπορραγήναι το ήμισυ τού
κατά τήν δύσιν και κυλισθέν τέσσαρας σταδίους έπι τό άνατολικόν
όρος στήνα, ώς τάς τε παρόδους έμφραγήναι και τούς παραδείσους
τούς βασιλικούς, έπει δε κατειλημμένην τήν όψιν τού βασιλέως
υπό τής λέπρας είδον οι ιερείς, έφραζόντε αυτώ την συμφοράν
και έκέλευον έξιέναι τής πόλεως ώς έναγή. δ. δ' ύπ’ αισχύνης τε
τού συμβεβηκότος δεινού και τού μηκέτ’ αυτώ παρρησίαν είναι το
κελευόμενον έποίει, τής ύπέρ άνθρωπον διανοίας και τών διά τούτο
εις τον θεόν άσεβημάτων ταλαίπωρον ούτως και οικτράν ύπομείνας
δίκην. και χρόνον μέντινα διήγενέξω τής πόλεως ιδιώτην άποζών
βίον τού παιδός αυτώ Ιωθάμου την άρχήν παραλαβόντος, έπειτα
υπό λύπης και άθυμίας τής επί τους γεγενημένους άπέθανεν, έτη
μεν βιώσας όκτώ και εξήκοντα, τούτων δε βασιλεύσας πεντηκοντα
δύο. έκηδεύθη δε μόνος έν τους εαυτού κήπους,

ΧΙ. 1. Ο δε τού “Περοβάμου πας Ζαχαρίας έξμήνας βασιλεύ
σας τών Ισραηλιτών δολοφονηθείς άπέθανενυπό φίλουτινός Σελ
λήμου μεν τούνομα Ιαβήσου δε υιού, δς και την βασιλείαν μετ'
αυτόν παραλαβών ού πλείονα χρόνον ήμερών αυτήν κατέσχε τριά
κοντα. δ γάρ στρατηγός Μαναήμος κατ’ εκείνον τον καιρόν ών εν

§ 224 = 2 Paral. XXVI 18, cf. Zachar. XIV 4sq.; $ 228 = 4 Reg. XW S.

ROMSPELatZonaras II p. 190. ΕχcPetresc. Suidas s. Οζίας. Eusebius
demonstr. euang. VI p. 291 ΒΟ.

1 καταβοώντων δ’ έξιέναι om. Suid *καταβοόντων. Η καταβοώντοσ
ΜΕχο έξιένα) abhine Eusebius 2 άξουσι) άξουσιν Euseb αύξουσα Exc
εξουσι E, fin. Suid 3 *τού ναού populo Lat 4 *ήλιου om. Euseb
* λαμπρόν λαμπρότερον Exc * εξέλαμψεν Euseb όψει, ψ i. Pas. S
* προσέπαισεν Ρ 5 τώ) τόν. Εχc διαδραμείν Ε 6 πρός s. m.1 R έπι. Ο
Ερωγή έρρωγή P* erogae Lat απορρωγή Eχο τού τό cod. Wat. apuά

Hudson 8 έμφραχθήνα. Euseb 9 βασιλικούς fin. Eusebius κατηλειμμέ
νην Ε 11 εναγή, ή i ras. P έναγεί ROS εναγήι Μ δε MPEχο Tς

om. ΜΕχο 12 και τού) και Ο 13 τών τήσ MExc τούτ’ MSPEχο
14 ασεβημάτων ασεβείασΜΕχο ούτω ΜSPExc 15 διήγεν om. Εχο
16 αυτού E * Ιωθάμου oacham Lat 17 τής) τουσ R SP τής έπι om.
Εχο επί τους οn. Μ απέθανεν fin. Εχc 20 ιεροβοάμου MSPE έργο
boan Lat Ζαχαρίας) άζαρίασSPEZon 2αρcharias Lat μήνας μησί ROSPE

21 Σελλήμου) σελήμου Μ. σελλούσμου SP σελίσμου E sellismo Lat
22 ιαβήσσου Μ ιαμts Lat 24 μανάημος MSPE manaen Lat
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Θάρση πόλει και τα περί τον Ζαχαρίαν άκούσας άρας μετά πάσης
τής στρατιάς ήκεν εις την Σαμάρειαν, και συμβαλών εις μάχην
άναιρεί τόν Σέλλημoν και βασιλέα καταστήσας εαυτόν εκείθεν εις
Θαψάν παραγίνεται πόλιν, οι δ’ έν αυτή τάς πύλας μοχλώ κλεί- 230
5 σαντες ούκ εισεδέξαντο τον βασιλέα. δ δε άμυνόμενος αυτούς τήν
πέριξ έδήου χώραν καί τήν πόλιν κατά κράτος λαμβάνει πολιορ
κία, φέρων δε χαλεπώς έπι τους υπό τών Θαψίων πραχθείσι πάν- 231
τας αυτούς δεχρήσατο μηδε νηπίων φεισάμενος ωμότητος υπερ
βολήν ού καταλιπών οϋδε άγριότητος ά γάρ ουδε τών άλλοφύλων

10 τινάς συγγνωστόν διαθείναι γενομένους υποχειρίους, ταύτα τούς

όμοφύλους ούτος εργάσατο. βασιλεύσας ούν τω τρόπω τούτω ό 232
Μαναήμος έπ’ έτη μεν δέκα σκαιός και πάντων ώμότατος διέμενεν
ών, στρατεύσαντος δ’ έπ’ αυτόν Φούλου τού Ασσυρίων βασιλέως
εις μεν άγώνα και μάχην ουκ άπαντά τους Ασσυρίους, πείσας δε

15 χίλια τάλαντα άργυρίου λαβόντα άναχωρήσαι διαλύεται τον πόλεμον.
τό δε κεφάλαιον τούτο συνήνεγκε τό πλήθος Μαναήμω πραχθέν 233

κατά κεφαλήν δραχμάς πεντήκονται τελευτήσας δε μετά ταύτα κη
δεύεται μεν έν Σαμαρεία, καταλείπει δε τής βασιλείας τόν υιόν
Φακέαν διάδοχον, δς τή τού πατρός κατακολουθήσας ωμότητι δυσεν

20 έτεσι μόνος ήρξεν, έπειτα δολοφονηθείς έν συμποσίω μετά φίλων 234
άπέθανε Φακέου τινός, δς ήν χιλίαρχος, επιβουλεύσαντος αυτό,
παιδός δε Ρομελία, κατασχών δε και ούτος δ Φακέας τήν άρχήν
έτεσιν είκοσινάσεβής τε ήν και παράνομος. δ δε των Ασσυρίων 235

§ 229 = 4 Reg. XV 14.

ROMSPELatZonaras II p. 190sq.
1 Θάρση] θαρση RO θέρσει Ρ θερσεϊ S θαρσεί Ε ίharsi Lat Ζαχα

ρίαν άζαρίαν SPE παροιανία Lat 2 στρατείασSP την οn. ΟMSPE
3 αναιρεί ανελεί Μ Σέλλημον] σελούσμον SP σέλεσμον E sellim Lat
4 θάψαν SPE thansa Lat κλείοντεσ ROM 5 δ’ MSP την s. m. 1 Μ
6 έδήου, έδιού M έδήωσε Ε! *την s. m. 1 R 7 δει το M τών Θα

ψίων τών θαψιατών SP τόν θαψίατον M 8 *φειδόμενοσ MSP 9 κατα
λειπών, ει ex a corr. M 10 συγγνωστόν, και ουδέν ασύγγνωστον Μ δια
θήναι RO 11 ούτωσM i. marg. ιγ΄ Β ό Μαναήμος) ό μανάημοσE
αμανάημοσMSP manaen Lat 12 διέμενεν) διέμεινεν, ει i. Tas. S διέμεινε Μ

13 ών om. M i. marg. ιγ΄ Ο ΧΙΙ Lat * Φούλου) φούλλου MSP φί
λου Ο φhotulus Lat *τού τών Ο "ασυρίων Ρ 14 απαντά απήντα MSP
αccessii Lat 15 λαβόντας Lat 16 manaen Lat 17 δραγμάσP τελευ
τήσας τελευτήσαντοσΜ 18 μεν οm. Ο τής) την τήσΜ 19 Φακέαν)

φακείαν MSP φακεσία (dat) Ε φακεσίαν Ζon phabeam Lat 21 *απέθανεν

Ο"8"Ρ" φακέα E 22 Pομελία] βωμελία. Ο βωμελίου Η δομελίου MSPEZon
roneliae Lat “κατασχών) κατέσχε Μ φακίασ Μ 23 κα

ι

είκοσινή είκοσι 8"Ρ"

είκοσι και Μ
ί

τει δ
ε R *ήν om. Μ
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236

237

238

239

βασιλεύς Θαγλαθφαλλάσαρτούνομα επιστρατευσάμενος τους Ισραη
λίτας και

τήν τε Γαλαδηνήν άπασαν καταστρεψάμενος και την
πέραν τού Ιορδάνου χώραν και την πρός αυτή τήν Γαλιλαίαν κα
λουμένην και Κύδισσα και Ασωρα τους οικήτορας αιχμαλωτίσας
μετέστησεν εις τήν αυτού βασιλείαν καί τά μέν περί τού Ασσυ
ρίων βασιλέως εν τούτοις ήμύν δεδηλώσθω.
2. Ιωσάς δε Οζία πας έβασίλευσε τής Ιούδα φυλής εν Ιερο

σολύμους εκ μητρός μεν άστής γεγονώς καλουμένης δε Ιεράσης.
ούτος ο βασιλεύς ουδεμιάς άρετής άπελείπετο, άλλ’ ευσεβής μεν
τά πρός τόν θεόν, δίκαιος δε τά πρός άνθρώπους υπήρχεν, έπι
μελής δε τών κατά πόλιν όσα γάρ επισκευής έδείτο και κόσμου
ταύτα φιλοτίμως έξεργάσατο, στοάς μεν τάς έντώ ναώ ιδρύσας
και προπύλαια, τά δε καταπεπτωκότα τών τειχών άνέστησε πύρ
γους παμμεγέθεις και δυσαλώτους οικοδομήσας, και τών άλλων
εϊ τι κατά την βασιλείαν ήμέλητο πολλήν επιστροφήν έποιείτο
στρατευσάμενος δε και επί τούς Αμμανίτας και κρατήσας αυτών
τη μάχη προσέταξεν αυτούς φόρους κατά πάν έτος αυτώ τελεϊν
εκατόν τάλαντα και σίτου κόρους μυρίους, τοσούτους δε και κρι
θής. ηύξησε δ’ ούτω την βασιλείαν, ώστε άκαταφρόνητον μεν αύ
την έκτών πολεμίων είναι, τους δ’ οικείοις ευδαίμονα,
3. Hν δέ τις κατά τούτον τον καιρόν προφήτης Ναούμος

όνομα, δg περί τής Ασσυρίων καταστροφής και τής Νίνου προφη
τεύων έλεγεν, ώς έσται Νινύας κολυμβήθρα ύδατος κινουμένη, ούτως
και ο δήμος άπας ταρασσόμενος και κλυδωνιζόμενος οίχήσεται φεύγων
λεγόντων προς άλλήλους ,στήτε και μείνατε και χρυσόν αυτούς και

κ
α
ι

235 - 4 Reg Xν 20 και 236 – 2 Paral XXVπ 1 και 230 - Nabum πει
ROMSPELat Zonaras II p. 191.

1 Θαγλαθφαλλάσαρ) α
λ

e
x αρcorr R θεγλαφαράσσαρ Mθελλαφαλασσάρ SP

θαγλαφαλασάρ Ε theglaphaassar Lat θαίγλαφαλασάρ e
t

θαίγλαφαρασάρ Zon

2 γαλαδίνην RO γαλαδίνην Μ φαλαίiden Lat 3 post χώραν ras. 16 litt. P

αυτή] αυτήν MSP 4 κύδισαν MSP οψaisan Lat άσσωρα Ο asaran Lat
τους Bekker και τούσcodd. ELat litteras τούσοϊκήiterauit O 5 αυτού codd.

Ε 7 Ιωσάς) ιώθαμοσMSP ΙωάθαμοσE Loathan Lat *Οζία) όχοζία (χcras.

S
)MSP odiae Lat “έβασίλευε M 8 άστησ RO ιεράσησS terasis Lat

9 ασεβήσE 10 τόν om. Ε τά om. Ε επιμελητήσMSP 1
1 κατά)

κατά την MSP 1
5 ήμελείτο M 1
7

έπέταξεν Ε 1
8 τοσούτους! Ε τούσ

αυτούσ codd. tantumdam Lat *δε om. R 19 δεMSP ούτω) ούτωσΜ και
ουτοσSP τήν, τι cχ σ corr. B ώστεί ώσE 2
1 “προφήτησ κατά τούτον

τον καιρόν tr. Ο ενάουμοσMSP 22 * όνομα τούνομα Μ 23 ώς) ούτωσ
ώσR ούτωσMSP hace Lat έσται) έστι ΒΟ Νινύας) νινύα Ρ nineude Lat
κολυμβήθρα, ηθi. Pas. 8 κολυμβήθρασO 24 κλυδωνιζόμενοσ Β 2
5 άρπά
σατε χρυσόν αυτουσ και άργυρον tr. P αυτούς αυτουσ RMSP αύτήσ Ο

20

25
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1Ο

15

»η α Λ 44 »η Υ D ν ν ο ν -

άργυρον άρπάσατε." έσται δ' ουδείς βουλησόμενος σώζειν γάρ
αυτών έθελήσουσι τας ψυχάς μάλλον ή τα κτήματα δεινή γαρ
Σ) ν Ω D ν »- αν ν - ν -ν -- Οι
αύτούς έν άλλήλοις έρες έξει και θρήνος πάρεσίς τετών μελών, αν
τε όψεις υπό τού φόβου μέλαινα τελέως αύτους γενήσονται, πού
δε έσται τό κατοικητήριον τών λεόντων και ή μήτηρ σκύμνων;

ν C - κη Ω -ν D

λέγει δέ σοι δ θεός, Νινύα, ότι άφαντώ σε και ούκέτι λέοντες έκ-- Λ, Σ) ν -- ν 44 - αν ν ν ν

σού πορευόμενοι έπιτάξουσι τώ κόσμω." και άλλα δε πολλά πρός

τούτοις έπροφήτευσεν ούτος δ προφήτης περι Νινύης, ά λέγεινούκ
D -ν ν - -
άναγκαίον ήγησάμην, ίνα δε μή τους έντυγχάνουσιν όχληρός δοκώ
παρέλιπον. συνέβη δε πάντα τα προειρημένα περί Νινύης μετά
έτη εκατόν και πεντεκαίδεκα περί μεν τούτων αποχρώντως ήμίν
δεδήλωτα.

ΧΠ. 1. Ο δε Ιώθαμος μετήλλαξεν έτη βιώσας έν και τεσσα
ν D -- Λ -
ράκοντα βασιλεύσας δ’ εξ αυτών έκκαίδεκα, θάπτεται δε έντας

- ν »η Σ 9 ν ς - Σ - ΣΥ C

βασιλικας θήκας, έρχεται δ' εις τόν υιόν αυτού Αχαζον ή βασι
λεία, δς άσεβέστατος εις τόν θεόν γενόμενος και τους πατρίους
παραβάς νόμους τους Ισραηλιτών βασιλέας έμμήσατο βωμούς εν
Ιεροσολύμος άναστήσας και θύων επ' αυτών τους ειδώλοις, οις και
Σ" C ν -- ν ν ν Σιν ν ν Σν

ίδιον ώλοκαύτωσε παϊδα κατά τά Χαναναίωνέθη, και τούτοις άλλα
παραπλήσια διεπράττετο, έχοντος δ’ ούτως και μεμηνότος έστρά

-ο ο Σ» ν. α καν ιν ν -- ν. Ο ν

τευσεν έπ' αυτόν ότών Σύρων και Δαμασκηνών βασιλεύς Ραασής
και Φακέας ότών Ισραηλιτών" φίλοι γάρ ήσαν και συνελάσαντες
αυτόν εις τά Ιεροσόλυμα έπι πολύν έπολιόρκουν χρόνον διά τήν
τών τειχών όχυρότητα μηδέν άνύοντες. δ δε τών Σύρων βασιλεύς

§ 240 = Nabum II8–13; $ 243 =4 Reg. XVI 1, 2 Paral. XXVIII 1.

ROMSPELatZonaras II p. 191.
1 αργύριον Μ 2 αυτών codd. έθέλουσι RO τάς on. RO 3 αλλή

λοις άλλοισ Ρ' άλλη μιά M παρέσεισ RO μελλών Ρ 4 τελαίωσ Ο
5 τών λεόντων τών μελλόντων expunctum M , ή om. ΒΟ 6 δέ δ

ή
,

Ρ(2)

cod. Wat. apud Hudson νινύα ό θεόσ tr. P Νινύα) η ηeude Lat αφα
νίσω M λέοντες λέγοντεσP 8 έπροφήτευσεν προεφήτευσεν ΟSP ά προε
φήτευσεν Μ Νινύης η corr. Ο νινευή Μ νινευήσSP mineude Lat ά

]

om. Μ

άπερ SP 1
0

Νινύης) νινευήσMSP mineude Lat 1
1 μεν μένουν MSPLat

αποχρόντωσ R 13 δ’S Ίώθαμος ΙωάθαμοσE Lohatham Lat 14 έξι
καίδεκα Ε δ’ MSP 1

5

Αχαζονι αχαζήν (ή ex o corr. Β
)

RO αχάζην MSPE
αchaz Lat 1

7 παραβάς νόμους τους on. RO νόμουσ παραβασ tr. P

1
8 *οις on. RO 1
9

όλοκαύτωσε RO ώλoκάτωσε E 2
0

διεπράττετο) διε

- διεπράσσετο
πράσσετο OSP διαπράττεται M i. marg. ιδ

'

RO XIII Lat μεμηνότοσP

2
1 Ραασής) αράσησ ME άρασήσSP ναsen Lat Ραασσειν 1η argumentis

2
3

*αυτόν αυτοί M τ
α

om. ΜSPE “έπολιώρκουν RO

240

241

242

243

244

245
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246

247

248

249

250

λαβών την πρός τή Ερυθρά θαλάσση πόλιν Ήλαθούς και τους ένοι
κούντας αποκτείνας έγκατώκισεν αυτή Σύρους, τούς δ’ έντους φρου
ρίοις όμοίως και τους πέριξ Ιουδαίους διαφθείρας και λείαν πολλήν
άπελάσας εις Δαμασκόν μετά της στρατιάς άνέζευξεν. δ δε τών
“Ιεροσολυμιτών βασιλεύς γνούς τους Σύρους έπ' οίκου κεχωρηκότας 5
και νομίσας άξιόμαχος είναι τώ τών Ισραηλιτών βασιλεϊ τήν δύνα
μιν έπ’ αυτόν εξήγαγε, και συμβαλών ένικήθη κατά μήνιν τού θεού,
ήν επί τοις άσεβήμασιν αυτού πολλοίς άμα και μεγάλος είχεν
δώδεκα γάρ μυριάδες κατ' εκείνην αυτού την ημέραν υπό τών Ισραη
λιτών άνηρέθησαν, ών δ στρατηγός Ζαχάριν τον υιόν άπέκτεινεν
έν τή συμβολή του βασιλέως Αχάζου Aμασίας όνομα, και τον επί
τροπον τής βασιλείας άπάσης Έρκάμ και τον τής Ιούδα φυλής
στρατηγόν Ελκάν αιχμάλωτον έλαβον, και εκ τής Βενιαμίτιδος φυ
λής γυναίκας και παϊδας απήγαγον, και πολλήν λείαν διαρπάσαν
τες άνεχώρησαν εις Σαμάρειαν.
2. Ωδηδάς δέτις, δς κατ’ εκείνο καιρού προφήτης υπήρχεν

έν Σαμαρεία, τώ στρατώ πρό τών τειχών άπαντήσας μεγάλη βοή
τήν νίκην αυτούς ού διά τήν οικείαν ισχύν αυτών έδήλου γενέσθαι,

διά δε τόν τού θεού χόλον, δν είχεν έπ’ Αχαζοντόν βασιλέα και
κατεμέμφετο τή μεν ευπραγία τή κατ' αυτού μή άρκεσθέντας, αλλά
τολμήσαντας τούς έκ τής Ιούδα φυλής και Βενιαμίτιδος συγγενείς
όντας αιχμαλωτίσαι συνεβούλευέτε αυτούς άπολύσαι τούτους εις

την οικείαν άπαθείς" άπειθήσαντας γάρ τω θεώ, δίκην ύφέξειν.
δ δε των Ισραηλιτών λαός εις εκκλησίαν συνελθών έπεσκέπτετο
περί τούτων, άναστάς δέ τις Bαραχίας όνομα τών ευδοκιμούντων

§ 245 = 4 Reg. XVI6; S 246 = 2 Paral. XXVIII 6.

ROMSPELatZonaras II p. 191sq. ε
1 την τή. Μ θαλάσση on. RO Ήλαθούς αεια ή Lat *άνοι

κούντασ Μ 2 έγκατώκησεν ROM 3 ιουδαία σ P 4 απελάσας απε
λέσασ Ο στρατειάσS"Ρι 5 ιεροσολύμων PELat 8 άμα και μεγά
λοις on. RO είχε MSP 9 αυτού μυριάδεσ κατ’ εκείνην tr. MSP τών,
τώι Μ 10 ών) δν Ο Ζαχάριν) ζάχαριν SP ζαχαρίαν, ν ex σ corr. M
παροιανία Lat απέκτεινε Ο 11 έν on. RO Aχάζου) αφα Lat Aμα
σίας] αμίασM 12 Ερκάμ, έρικάμασ Ο έρικάμ MSP erican Lat 13 Ελ
κάν) έλκάν Ο έλκάν M belican Lat έλαβεν SP έλαβε MS tutti Lat
14 διαρπάσαντες άρπάσαντεσΜ 15 * ανεχώρουν MSP 16 Ωδηδάς) ώβη
δάσSPωβήλασΜ ωδιδασE odidas Lat εκείνου R 17 τειχών) codd. LatZon
πυλών Ε ύπαντήσασEZon 18 ισχύν αυτών αυτών ισχυν SP αυτουσ
ισχύν Μ 19 *achaz Lat 20 μή, μ ex σ corr. R 21 και) και τήσE
24 εις εισ την MSP έσκέπτοντo E 25 - όνομα) ονόματι MSP

10

15
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10

έντή πολιτεία και άλλοι μετ’ αυτού τρεις έλεγαν ούκ επιτρέψειν
τους όπλίτας εισαγάγείν εις τήν πόλιν, να μή πάντες άπολώμεθα
υπό τού θεού" μόνον γάρ άπόχρη τό προς αυτόν ήμάς εξαμαρτείν,
ώς οι προφήται λέγουσιν, άλλά μή κανότερα τούτων άσεβήματα
δράν" ταύτ’ άκούσαντες οι στρατιώται συνεχώρησαν εκείνος ποι
είνδ έδόκει συμφέρειν παραλαβόντες ούν οι προειρημένοι άνδρες
τούς αιχμαλώτους έλυσάν τε και επιμελείας ήξίωσαν και δόντες
εφόδια εις τήν οικείαν άπέλυσαν άβλαβείς, ουδέν δ’ ήττον και
τέσσαρες αυτούς συνήλθον και μέχρις Ιεριχούντος προπέμψαντες ουκ
άπωθεν τών Ιεροσολύμων άνέστρεψαν εις Σαμάρειαν,

3. Αχαζος δ’ ό βασιλεύς ταύτα παθών υπό τών Ισραηλιτών
πέμψας πρός τόν τών Ασσυρίων βασιλέα Θαγλαθφαλλασάρην συμ
μαχίαν αυτόν παρασχεϊν παρεκάλει πρός τόν πόλεμον τόν προς
τους Ισραηλίτας και Σύρους και Δαμασκηνούς χρήματα πολλά δώ
σειν ύπισχνούμενος, έπεμψε δ’ αυτό και λαμπράς δωρεάς. ό δε
τών πρέσβεων άφικομένων ως αυτόν ήκε σύμμαχος Αχάζω, και
στρατεύσας επί τούς Σύρους τήν τε χώραν αυτών έπόρθησε και
την Δαμασκόν κατά κράτος ελε και τον βασιλέα Αρασήνάπέκτεινε
τούς δε Δαμασκηνούς άπώκισεν εις τήν άνω Μηδίαν και εκ των
έθνών τών Ασσυρίων μεταστήσας τινάς εις τήν Δαμασκόν κατώ
κισε τήν δε τών Ισραηλιτών γήν κακώσας πολλούς εξ αυτής αιχμα
λώτους συνέλαβε ταύτ’ αυτού διαπραξαμένου τους Σύρους όβασι
λεύς άρας τόν χρυσόν δς ήν έν τους βασιλικούς θησαυρούς και τον

$ 250 = 2 Paral. XXVIΙΙ 12; S 252 = 4 Reg. XVI 7.

ROMSPELatZonaras II p. 192.
1 πολιτεία πολιάRO αυτού, αυτόν 0 2 τους όπλίτας) τουσ όπλίτασ

Ε τουσ πολίταισ MSP, om. Lat * εισαγαγειν – πόλιν μt capίμt in urben
introducantur Lat *εις αυτούσ εισ MSP άπαντεσE 3 υπό] από ROM
4 κενώτερα. Η 5 ταύτ’) ταύτα δ’ MSE 7 έλυσάν τε) αφαίοςgue

(i
.
e
.

έλουσάν τε) Lat *δόντες δότεσ R
. 8 δ
’

om. MP4 9 τέσσαρες

τέσσαρασ σταδίουσRO ili φuatuor Lat 1
0 άποθεν ROSAP* Σαμάρειαν

την σαμάρειαν (σαμάρειασ, ασex α
ν

corr. Ρ
)

χώραν BSP τήν σαμαρέων χώραν Ο

sammaria Lat 1
1 i. marg. ιε΄RO XIIΙΙ Lat Aχαζοσ] Εαχάζησcodd. ασιας

Lat δ
ε SP παθών μαθών RM τών om. Ε 1
2 ασυρίων S* Θαγλαθ

φαλλασάρην, θαγλαφαλλασάρην, α
λ

e
x αρ, σ ex σσ corr. Η θεγλαφαλασσάρην

MSP thaglaphasarum Lat 13 αυτόν αυτώ MSPE at co Lat 16 πρεσβείων

Μ ώς πρόσMP αχάζη M achaz Lat 1
7

*επόρθησαν. Ο 18 Aρασήν)
αράσην Ε βαασην SP ασάρην M saren Lat 1

9

δ
ε τεE *απώκησεν ΒΜ

"μηδείαν Μ 20 Δαμασκόνι δαμασκηνών Ρ αιμίαίο damaschena Lat
“κατώκησε RAM 21 “κακώσασ, ακ: i. ras. P. *έξι απ’ MSP 22 τούς Σύ
ρους τού σύρου Ο ό βασιλεύς άχαζοσE rea hicrosolymorum Lat 23 δς
όσοσSPE βασιλικούς βασιλείοισE

251
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253

254
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255

256

257

258

259

260

Ση ν Σ) -ν -- -- -ν ν Ση ν Σ) ν

άργυρον τόν έν τώ ναώ τού θεού και ε
ί,

τ
ι

κάλλιστον άνάθημα,

τούτο βαστάσας ήκεν έχων εις Δαμασκόν και έδωκε τώ τών Ασσυ
ρίων βασιλεί κατά τάς όμολογίας και πάντων αυτώ χάριν έχειν

Ο ν α - C ν -3 Σ
)

αν Σ
) , ν

όμολογήσας υπέστρεψεν εις Ιεροσόλυμα. ήν δ
'

ούτως άνόητος και
τού συμφέροντος άσυλλόγιστος δ βασιλεύς, ώστε ουδε πολεμούμενος
υπό τών Σύρων έπαύσατο τους θεούς αυτών προσκυνών, άλλα διε
τέλει τούτους σεβόμενος ως παρεξομένους αυτώ τήν νίκην ήττη
θείς δε πάλιν τούς Ασσυρίων ήρξατο τιμάν θεούς και πάντας

ν -- ν ΣΑ -ν -- -ν

εώκει μάλλον τιμήσων ή τον πατρώον και άληθώς θεόν, δς αυτώ-- αν D ν - - D Σ
)

και τής ηττης όργιζόμενος ήν αίτιος. έπι τοσούτον δ
'

όλιγωρίας
και καταφρονήσεως ήλθεν, ώ

ς

και τέλεον αποκλείσαι τόν ναόν και
τάς νενομισμένας άπαγορεύσαι θυσίας επιφέρειν και περιδύσαι τών

D ν Σ ν -- Σ
)

C ν ν Σ
) ν Ση ν

άναθημάτων αυτόν. ταύθ’ ύβρίσας τόν θεόν έτελεύτησεν έτη μεν

ν αν ν ν ν 2 - D - C ν

βιώσας έξι και τριάκοντα, βασιλεύσας δ΄ έξ αυτών έκκαίδεκα, τόν

δ
’

υιόν Εζεκίαν διάδοχον καταλιπών,

ΧΙΙΙ. 1. Απέθανε δ' υπό τον αυτόν καιρόν και ότών Ισραη
λιτών βασιλεύς Φακέας επιβουλεύσαντος αυτώ φίλου τινός Ωσήου
όνομα, δ

ς

κατασχών τήν βασιλείαν έπ' έτη έννέα πονηρός τε ήν

και τών πρός τόν θεόν όλίγωρος, στρατεύει δ
’ έπ' αυτόν ότών

Ασσυρίω λεύς Σαλμανάσσας και κρατήσας αυτού, τον γάρ θεόρίων βασιλεύς Σαλμανάσσας και κρατήσας αύτού, τόνγάρ θεόν

2
)

τ
;

D -ν D -- Σ
)

ν ν

ούκ είχεν Ωσήος εύμενή, και σύμμαχον έποιήσατο και φόρους επέ
ταξεν αυτώ τελεϊν ώρισμένους, έτει δ

ε

τετάρτω Ωσήου τής βασι

$ 254 = 4 Reg.XVI 10, 2 Paral. XXVIII 21; § 258 = 4 Reg. XVII 1.

ROMSPELat Zonaras II p. 192.

1 τόν) και τα MSPLat και Ε κάλλιστα αναθήματα. Ο 2 έδωκε δέ
δωκε Ε *τώ τ

ό R 3 έχειν οm. Ο 4 δε Ε τούτοσ ROM 5 δ) ού
τοσιό MSPLat ώστεί ώστ’ MSP ώσE 9 έωκει RMSP 11 * τέλαιον. Ο

1
2 απογορεύσαι Ρ 1
3 *ταύθ’, θ ex τι corr. Ο τετελεύτησε Μ

1
4 έξκαίδεκα ΕZon 1
5 δ
’

υιόν υιόν δ
’ Μ υιόν SPE *Εζεκίαν θεζεκίαν

RO 1
6 ισραηλιτών–21 ευμενή και in fine fol. 290 solito angustius scripta

Μ 17 Φακέας) φhaca Lat Ωσήου όζιου et supra m 2 ωσηού Μιωσιου
E osiae Lat 1

8 όνομα τούνομα MSP έπι Ε 19 τον Om. Μ

i. marg. ιε
΄
Β
. ΧV Lat *ό om. Ο 20 Σαλμανάσσας) σαλμανάσσαρισMSP

γρ. σαλμανασσήσ i. marg. m 2 M σαλμανασάσE salananassar Lat θεόν
ΟΥ

γάρ tr. MSP 2
1

ουκ είχεν Ωσήος) αν ούκ είχεν Β. Ωσήoς) σωσ (ωση σ

s. m. 2 Μ) MSP osίας Lat σύμμαχον σύμμαχον ύπήκοον MSPLat σύμ
μαχον–22 ώρισμένους initio fol. 291 i. marg. addita m
.
1 M 2
2

*ώρισμέ
νουσ, ουσ ex oισ corr. M δε on. RO Ωσήου της βασιλείας) ώσίου τής

Ο Ο 7701)
βασιλείασ R τήσ βασιλείασ ωσήoυ SP τήσ βασιλείασ : (8. m. 2) Μ. osίας
regis Lat

10

20
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5

10

λείας έβασίλευσεν Εζεκίας εν Ιεροσολύμος Αχάζου υιός και Αβίας
άστής το γένος, φύσις δ’ ήν αυτό χρηστή και δικαία και εύσε
βής, ουδέν γάρ άλλο πρώτον εις την βασιλείαν παρελθών ουδ'
άναγκαιότερον ουδε συμφορώτερον αυτώ τε και τους άρχομένους
υπέλαβε τού θρησκεύειν τον θεόν, άλλά συγκαλέσας τόν λαόν και
τους ιερείς και τους Ληουίτας έδημηγόρησεν εν αυτούς λέγων ,ούκ

άγνοείτε μέν, ως διά τάς του πατρός άμαρτίας τούμού παραβάντος

την πρός θεόν δσίαν και τιμήν πολλών έπειράθητε και μεγάλων
κακών, διαφθαρέντες ύπ’ αυτού την διάνοιαν και άναπεισθέντες
ούς αυτός έδοκίμαζεν είναι θεούς τούτοις προσκυνείν παραινώ δε

υμίν έργωμεμαθηκότας, ώς έστι δεινόν τό άσεβείν, τούτου μεν ήδη
λήθην ποιήσασθαι, καθάρα δ’ αυτούς εκ των προτέρων μιασμά
των τούς τε ιερείς και Ληουίτας και συνελθόντας ούτως άνοιξαι
το ιερόν, και καθάραντας αυτό ταϊς εξέθους θυσίας εις τήν άρ
χαίαν και πάτριον άνακαλέσασθαι τιμήν, ούτως γάρ τόν θεών
ευμενή ποιήσαμεν άφέντα τήν όργήν."
2. Ταύτ’ ειπόντος του βασιλέως οι ιερείς ανοίγουσι τε το

ιερόν και άνοιξαντες τα σκεύη τού θεού και τα μιάσματα έκβα
λόντες τάς εξέθους τώ βωμώ θυσίας επέφερον διαπέμψας δ’ ό
βασιλεύς εις τήν ύπ’ αυτόν χώραν έκάλει τόν λαόν εις Ιεροσόλυμα
τήν τών άζύμων εορτήν άξοντα πολύν γάρ έκλελοίπει χρόνον διά
τάς τών προειρημένων βασιλέων παρανομίας, εξαπέστειλε δε και

πρός τούς Ισραηλίτας προτρεπόμενος αυτούς αφέντας τον άρτι
βίον εις τήν άρχαίαν επανελθείν συνήθειαν και σέβειν τον θεόν
και γάρ επιτρέπειν αυτούς παραγενομένους εις Ιεροσόλυμα τήν τών

$260 = 4 Reg. XVIII 1, 2 Paral. XXIX 1; § 261=2 Paral. XXIX5.

ROMSPELatZonaras II p. 193.
1 νέζεκίασ, ζ i ras.S άβιάσR αβιάσO 2 δε MSP ευσεβής RO

Zon θεοσεβήσMSPE religiosa Lat 3 “ειστην, εισ i ras. 1 litt, τη corr.M
*παρελθών om. Ο ουδ' ούκ Ρ 4 αναγκαιότερον αναγκαίον Ο me

cessarium Lat συμφερότερον (ό in ώ. corr. Β) ΒΟ αυτών αυτώ ROSP"
ούτω Μ 5 τόν τόν τε Ε 6 λευίτασ ΜSPE 8 θεόν τόν θεόν OMSP

και τιμήν τιμήν MSP 10 δ’ MSP 11 μεμαθηκόσιν MSP 12 αύ
τούσ ROMSP 13 τούς– συνελθόντας αμη sacardotibus αίφue leuίis Con
μenientes Lat λευίτασMSP και συνελθόντας συνελθόντασ ΜSP άνοι

ξαι) άνοιξαί τεSPE 14 "καθάραντασΡά αυτό) αυτώ Ο "ταΐσ, ι i ras. 8
15 ούτωM 16 αφέντασ P4 17 ετε om. MSP 18 άνοιξαντες) om.

Lat εύτρεπήσαντες ed. princ. θεού θεού ηύτρέπεσαν SPE 19 τώ βωμώ
θυσίας θυσιαστώ θεώ [E “δε Μ 20 χώραν χώρα Ρ' άπασαν χώραν Ε
21 “άξοντασ R. * έκλελείποι. Ο 24 ασέβειν το σέβειν MSPLat
Πosephus II. 21
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264
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265

266

267

268

269

άζύμων εορτήν άγειν και συμπανηγυρίζειν αυτούς, ταύτα δ’ έλεγε
παραινείν, ουχ όπως υπακούσωσιν αυτού ει μή θέλουσι, τού δ’
εκείνος συμφέροντος ένεκα μακαρίους γάρ έσεσθαι, οι δε Ισραη
λίται παραγενομένων των πρέσβεων και δηλωσάντων αυτους τά
παρά τού ιδίου βασιλέως ου μόνον ούκ επείσθησαν, άλλά και τους
πρέσβεις ώς άνοήτους έχλεύασαν, και τους προφήτας δε όμοίως
ταύτα παραινoύντας και προλέγοντας ά πείσονται μή μεταθέμενοι
πρός τήν εύσέβειαν τού θεού διέπτυον και τελευταίον συλλαβόντες
αυτούς άπέκτειναν και ουδε μέχρι τούτων αυτούς ήρκεσε παρα
νομούσιν, άλλά χείρω τών προειρημένων επενoούντο και ου πρότερον
έπαύσαντο, πριν ή τους πολεμίους αυτούς άμυνόμενος τής άσεβείας
δ θεός εποίησεν υποχείριους και περί μεν τούτων αύθις δηλώ
σομεν. πολλοί μέντοι τής Μανασσίτιδος φυλής και Ζαβούλου και
Ίσσαχάρου πεισθέντες οις οι προφήται παρήνεσαν εις ευσέβειαν
μετεβάλοντο, και ούτοι πάντες εις Ιεροσόλυμα πρός Εζεκίαν συν
έδραμον, όπως τώ θεώ προσκυνήσωσιν,

3. Αφικομένων δε τούτων δ βασιλεύς Εζεκίας άναβάς εις το
ιερόν μετά τών ήγεμόνων και τού λαού παντός έθυσεν υπέρ αυτού
ταύρους επτά και κριούς τοσούτους και άρνας επτά και ερίφους
τοσούτους, επιθέντες δε τας χείρας τας κεφαλαίς τών ιερείων
αυτός τεδ βασιλεύς και οι ήγεμόνες τους ιερεύσι καλλιερεϊνέφήκαν.
και οι μεν έθυόν τε και ώλοκαύτουν, οι δε Λευίται περιεστώτες

§ 264= 2 Paral.ΧΧΧ 5 § 268 = 2 Paral. XXX 11, XXIX 20.

ROMSPELatZonaras II p. 193.
1 άγειν εορτήν tr. MSPE ταύτα– 3 έσεσθαι) haeo auten dioebat

momens tantum, non stbi eos subtectos facere studens si tamen molent, γιοα si
ιοίuissent utique beat fuissent Lat δε S 2 παραινών MSPLat ύπακού
σωσιν υπακούουσιν MAS P4 ύπακούωσιν S&P αυτώ ΟΜSP θέλουσι, ου
corr. S θέλω σε MP4 δε MSP 3 έκείνος εκείνων MSP συμφερόντωσΜ

κ
α
ι

θ
' Ρ 5 παρά περί O 6 άνoνήτουσ Ο “έχλεύασαν δεχλεύασαν

MSP * δε δ
’ SP, om. Μ όμοίως om. Ε 7 ταύτά Ε 8 *τήν, ή i ras.S

9 τούτων, τούτου M 10 αλλά] αλλά καιΜε: απενοούντο ROM
τίδοσ

1
1

«έπαύσατο. Ο 13 μανασσήτιδοσS μανασσήσ s. m. 2 Μ Ζαβού
λου) καθμlon Lat 1

4

Ίσσαχάρου) σαχάρου ( i ras. corr. uid. ex έκΜ) MSP
προφήται, τα abscissum O 1
5

*μετεβάλοντο) μετε reliquis abscissis Ο

πρός abscissum O 1
6 *θεώ, εώ abscissum O προσκυνήσωσιν, ωex ου

corr. M 1
8 τών ήγεμόνων) codd Zon τήσ ήγεμονίασE και om. ROEZon
έθυσεν υπερ) έθυσε περί RO αυτού (pro) se Lat αυτού codd. 19 και

άρνας επτά om.Μ και άρνας –20 τοσούτους om. Ο 20 * ιερέων Ο 2
1

τε)

τ
’

MASP θ
’

Με εξερεύσιν OSP κέφήκαν έφήκε (ο euanuit B
)

RO αφή
καν Μ 22 *όλοκαύτουν Ε

.

10
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εκ. και λ
ν -- νυν ..

)

ν

ή
δ αν ο ν θ, νέν κυκλω μετα των μουσικων οργανων ησον υμνους εις τον θεον

α ν α ν - -
και έψαλλον ώς έδιδάχθησαν υπό Δαυίδου, οι δε λοιποί ιερείς
βυκάνας έχοντες έπεσάλπιζον τους ύμνωδούσι. τούτων δ

ε

γινομένων
α --

έπι πρόσωπον δίψαντες αυτούς ότε βασιλεύς και το πλήθος προσ–
- ν ν ν » η ιν ν -ν α ν ν α ν

5 εκύνουν τον θεόν, έπειτα θύει μεν βούς έβδομήκοντα κριούς έκατόν 270
άρνας διακοσίους, τώ πλήθει δε πρός ευωχίαν έχαρίσατο βούς μεν
εξακοσίους τά δε λοιπά θρέμματα τρισχιλια" και πάντα μεν οι

α -- D ν ο ν -- ν ν D C ν Ο Ο ν

ιερείς ακολούθως έποίησαν τώ νόμω τούτοις δ
'
δ βασιλεύς ήδό

μενος εύωχείτο μετά τού λαού τω θεώ χάριν έχειν όμολογών, έν- 271

ν ν -- -- ) - - Ο -- ν ν Λ
,

1
0 στάσης δ
ε

τής τών άζύμων εορης θέσαντες την λεγομένην φάσκαν ν ν ν α ν --

τάς άλλας τ
ό λοιπόν θυσίας έπετέλουν επί ημέρας επτά. τώ, δε

Α ο ν

πλήθει πάρεξ ών έκαλλιέρησαν αυτοί ταύρους μεν δισχιλίους θρέμ
ματα δ

ε

έπτακισχίλια ό βασιλεύς έχαρίσατο. τ
ό δ
’

αυτό και ο
ι

ήγεμόνες έποίησαν χιλίους μεν γάρ ταύρους έδοσαν αυτούς θρέμ

1
5 ματα δ
ε

χίλια και τεσσαράκοντα, και τούτον τον τρόπον άπό Σολό- 272
μωνος του βασιλέως ούκ άχθείσα ή έορτή τότε πρώτον λαμπρώς
και φιλοτίμως έπετελέσθη. ώς δετά περί τήν εορτήν αυτούς πέρας

τ
,

D ν ο ν ν αν D 4. - ν ν κ ν

είχεν, έξελθόντες εις τήν χώραν ήγνισαν αύτήν καί τήν πόλιν δε 273
παντός εκάθηραν μιάσματος ειδώλων, τάς τ

ε

καθημερινάς θυσίας

2
0 δ βασιλεύς εκ των ιδίων επιτελείσθαι διέταξε κατά τόν νόμον, και

τους ιερεύσι και Ληουίτας τάς δεκάτας ώρισε παρά του πλήθους
δίδοσθαι και τάς άπαρχάς των καρπών, ν’ άει τή θρησκεία παρα
μένωση και τής θεραπείας ώσιν άχώριστοι του θεού και το μεν 274
πλήθος συνεισέφερε παντοδαπών καρπόν τους ιερεύσι και Λευίτας,

2
5 αποθήκας δ
ε

και ταμεία τούτων ο βασιλεύς κατασκευάσας εκάστω
διένειμε τών ιερέων και Ληουιτών και παισιν αυτών και γυναιξί,

ν αν ν Ω ν D ν ν Σ -- -ν ν

και ούτω πάλιν εις τήν άρχαίαν θρησκείαν έπανήλθον. ταύτα δ
ε

275

§ 269 = 2 Paral. XXIX 25 κ
α
ι

271 – 2 Paral. XXX 21.
ROMSPELatZonaras II p. 193.

2 ύπο, υπό τού MSP δαυείδου Μ., 3 “βυκάνας] βυκίνασ ex βοι
κανασ corr. M * έπεσάλπιζον) εσάλπιζον RO *γενομένων MSPLat

4 αυτούς αυτούσR εαυτούσMSPE προσεκύνησαν E 5 θύειν M" κριούς
ταμros Lat 7 εξακοσίασMSP 8 έποίησαν ακολούθωσ tr. P ήιδόμενοσΜ

9 μετά om. O έχειν om. M fortasse recte 1
0 *φάσκα) πάσχα MSP

pascha Lat 1
1 έπι έφ’ MSPE 1
3 ό βασιλεύς έχαρίσατο om. RO τό;

τούτο RO 1
4 γάρl om. ROMP manque Lat 1
5 σολομώνοσ ROM

1
6 απαχθείσα, πα expunctum P 1
9

εκάθηραν καθήραν RO έκάθαραν MSP

2
0

διέταξε προσέταξε MSP τόν om. Ο 2
1

λευίταισ MSP 2
2 ν'

αεί) είναι εΐ RO τ
ή

euan in fine uersus R παραμένωσις, ω ex oυ corr. P

24 συνεισέφερε, εισέ ex έcorr. Ε και;) και τουσ M 25 ταμεία RO
26 λευτών MSP παισιν αυτών, πάσιν αυτούσΜ 27 ούτωσSP

21 κ
α
ι
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276

277

278

279

280

ν ν ς ν ν ν Σ) ν

τόν προειρημένον τρόπονό βασιλεύς καταστησάμενος πόλεμον έξή
νεγκε πρός τούς Παλαιστίνους και νικήσας κατέσχεν άπάσας άπό
Γάζης μέχρι Γίττης πόλεις των πολεμίων. δ δε τών Ασσυρίων
βασιλεύς πέμψας ήπείλει πάσαν αυτού καταστρέψεσθαι τήν άρχήν,

εϊμή τούς φόρους, ούς δ πατήρ αυτού το πρώτον έτέλει, τούτους
-ο ν Σ ν - , ν Ω - D D ν D Σ ν

άποδώσει. Εζεκίας δε των μεν άπειλών ούκ έφρόντισ’, έθάρρει
δε έπι τή πρός τό θείον ευσεβεία και τώ προφήτη Ησαΐα, παρ'
α ν ΙΟ -- τ --

ού πάντ’ άκριβώς τά μέλλοντα έπυνθάνετο και ώδε μεν ήμύν
επί του παρόντος έχέτω τά περί τούτου τού βασιλέως.
XIV. 1. Σαλμανάσσης δε ότών Ασσυρίων βασιλεύς, έπει ήγ
D - C - ο - - 2 ν ν

γέλη αυτώ ότών Ισραηλιτών βασιλεύς Ωσείης πέμψας κρύφα πρός
Σώαν τόν τών Αιγυπτίων βασιλέα παρακαλών αυτόν έπι συμμα
χίαν τήν κατ' αυτού, παροξυνθείς έστράτευσεν έπι τήν Σαμάρειαν
Ση C ν αν 9 ν ν D Λ D D - --

έτει έβδόμω τής Ωσήoυ βασιλείας, ού δεξαμένου δ΄ αυτόν του

βασιλέως έτεσι πολιορκήσας τρισίν είλε κατά κράτος την Σαμάρειαν,

ένατον μεν έτος. Ωσήoυ βασιλεύοντος έβδομον δε Εζεκίου τού τών
Ιεροσολυμιτών βασιλέως, και τήν τών Ισραηλιτών ήγεμονίαν άρδην
ήφάνισε και πάντα τόν λαόν μετώκισεν εις τήν Μηδίαν και Περ
σίδα, εν οις και τον βασιλέα Ωσήν ζώντα έλαβε και μεταστήσας
άλλα έθνη άπό Χούθου τόπου τινός, έστι γάρ έντή Περσίδι πο
ταμός τούτ’ έχων τούνομα, κατώκισεν εις την Σαμάρειαν και την
τών Ισραηλιτών χώραν. μετώκησαν ούναι δέκα φυλαί τών Ισραη

§ 275 = 4 Reg. XVIII 8, § 277 – 4 Reg. XVII 4.
ROMSPELatZonaras II p. 193 sq. Chronicom Paschale p. 200 sq.
2 * παλαιστίνουσ exπολεμίουσ corr. R από) τάσαπό MSP 3 Γίττης)

φeth Lat “πόλεις τήσ πόλεωσMSP 4 κα
ι

βασιλεύς) abhine margine uitiato
ultimae uersuum litterae euanuerunt R

.

καταστρέψεσθαι) coni. καταστρέ
ψασθαι codd. Ε 5 τούτους om. Ε 6 * δε δ’ ό βασιλεύσMSP έφρόν
τισε θαρρεί RO έφρόντισεν έθάρρει MSP 7 isaiae Lat 1

0 i. marg. ζ' RO
mouum caput (XVI) incip. etiam Lat σαλμανάσσης) σαλμανασάρησί. marg.

λ

γ
ρ

και σαλμανασσήσΜ σαλαμανασάρησS σαμανασάρησΡ σαλμανάσησE sala
manassis Lat *δ* MSP *ήγγέλει Οήγγέλλει Β ήγγέλλη SP 1

1 Ωσείης
osiae Lat ώστε η (είη euan. Β

)

codd. Ε Ωσης Zon 1
2 Σωαν) ed. princ.

ΟΟΣ

soam Lat ώαν codd. Ε Σωβά Zon 1
4 Ωσήου,: 2 M osiae Lat

ωσηού
16 έννατον S Ωσήου) : 8. 2 M osiae Lat θ’ MSP 17 τών Om.
MSPE *ήγεμονείαν Μ 1
8

μετώκησεν Β
ι

1
9 Ωσήν) ώσήν M ostat
Lat ωσηε Ε 2
0

άλλα) εκ ταύτησ άλλα MSPE et fort. Zon *Χούθου outhί
Lat * τόπου s. m. 1 Β περσίδη. Μ 21 τούνομαι όνομα. Ο “κατώ
κισεν, ι ex η corr. R κατώκισε- P 22 *μετώκησαν μετώκισαν OMP, abhine
usque ad p

.

325, 6 επτά Chron. Paschale sumpsit

10

15
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λιτών έκτής Ιουδαίας μετά ετών αριθμόν ένακοσίων τεσσαρακοντα
-ν Σ) -- -

επτά, άφ’ ού χρόνου την Αίγυπτον εξήλθον αυτών οι πρόγονοι,

όν δε κατέσχον τήν χώραν ταύτην στρατηγούντος Ιησού έστιν ετών
D ο Σ) Σ) α D Σ ν Σ ν C ν -- ν

όκτακοσίων άφ' ού δ’ άπoστάντες άπό Ροβοάμου τού Δαυίδου
5 υιωνού την βασιλείαν Ιεροβοάμω παρέδοσαν, ώς μοι και πρότερον
δεδήλωτα, έτη έστι διακόσια τεσσαράκοντα μήνες επτά ημέρα επτάν -- ν ν

και τέλος μέν τούς Ισραηλίτας τοιούτο κατέλαβε παραβάντας τους
νόμους και παρακούσαντας των προφητών, οι προύλεγον ταύτην- ν - -3 D

αυτούς την συμφοράν μή παυσαμένος τών άσεβημάτων, ήρξε δ
10 αυτούς των κακών ή στάσις, ήν έστασίασαν πρός Ροβόαμον τόν
Δαυίδου υιωνόν Ιερόβαμον τόν τούτου δούλον αυτών αποδείξαν

-- Ω ν -- Σ ν Ω ν Σ) - -ν Σ ν

τες βασιλέα, δς εις τό θείον έξαμαρτών έχθρόν αύτους τούτο έποίησε
μίμησαμένος τήν εκείνου παρανομίαν, άλλ’ ό μεν ής ήν άξιος
δίκης ταύτην ύπέσχεν. -

15 2. Ο δε τών Ασσυρίων βασιλεύς έπήλθε πολεμών τήν τε
Συρίαν πάσαν τήν τε Φοινίκην, τότε όνομα τούτου τού βασιλέως
έν τους Τυρίων άρχείος άναγέγραπται, έστράτευσε γάρ έπι Τύρον

ν ) -ν D - ν ν ν

βασιλεύοντος αύτής Ελουλαίου, μαρτυρεί δε και τούτοις Μένανδρος
ότών χρονικών ποιησάμενος την άναγραφήν καί τά τών Τυρίων

20 αρχεία μεταφράσας εις την Ελληνικήν γλώτταν, δς ούτως έδήλωσε,

και Έλουλαίος θεμένων αυτώ Πύας όνομα έβασίλευσεν έτη τρια

§ 282 = 4 Reg. XVII 21.

ROMSPLVELatZonaras II p. 194. Chronicon Paschale p. 200 sq.
1 * μετά s. m. 1 Μ * ετών τών S αριθμόν, όν ex ων 8 έννα

κοσίων MSE * ένακοσίων τεσσαρακονταεπτά, 2 λβ' Chron. Pasch. 2 εξήλ
9ον) ROChronPasch. εξελθόντεσ MSPELat 3 δν δει τήνδε MSPELat αφ'
ου δε ChronPasch. ταύτην, ή δε Μ’ ών δε M", om. SPELat από δε ed, pr.
έστιν οm. Μ έστιν ετών όκτακοσίων) om. ELat εισιν έτη ως β' ChronPasch.
4 δε Ε ετού) τού τού MSP έδαβίδου Μ. 5 * υιωνού, υιού ούM

“Ιεροβοάμω ιεροι ceteris euanidis R “παρέδωσαν Ρ 6 έτη) έτι Β έστι,
ιumo erant Lat κ

α
ι

διακόσια τεσσαράκοντα σέβ' ChronPasch. *ήμέρα επτά
om. ZonChronPasch. * επτά spatium uacuum 12 litt. R, 5-6 litt. Ο ζ΄ Μ

7 τοιούτον ΟΕ 9 παυσάμενοι Μ 1
0 τόν Δαυίδου-11 Ιερόβαμον

Om. Μ 1
1 ιεροβόαμον MSPLat αυτών αυτών B
ι

αυτόν. Ο εαυτών SP,
om. Μ αποδείξαντα OM i.marg. γρ αποδείξαντεσ Μ 13 δ) εκείνοσ MSP

1
4 επέσχεν RO 1
5

abhine collati usque ad p.326,16L, usque ad finem libri V

1
6 Συρίαν – Φοινίκην cunctan syriam e
t phoenioen uniuersan Lat τήν

τε) και MSP και την LV τότε, το δεMSPLVLat 18 αυτής αυτουσ LV
Έλουλαίου) έλιλαίου B

.

Melusaeus Lat τούτοις και tr
.

MSPLVLat τούτοις
τούτο Μ 19 ό) δσ Μ 2

0

αρχεία) αρχίων B antiquitatum Lat γλώσ
σαν LV δ

ς

om. MLat 2
1 Έλουλαίος) λοίμsaeus Lat θεμένων αυτώ

Πύας om. Lat ed. pr. Πύας πυλάσΜπύλασSP λ
ς V

281

282

283

284
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285

286

287

288

ν γ Σ) Σ)
κονταέξ, ούτος άπoστάντων Κιτταίων άναπλεύσας προσηγάγετο
Ω ν ν ο ν. Λ,

νς ν C - ) - ν

αύτούς πάλιν. έπι τούτου Σελάμψας ό τών Ασσυρίων βασιλεύς
έπήλθε Φοινίκην πολεμών άπασαν, όστις σπεισάμενος ειρήνην μετά
Λ D Λ, Υ ο Σ νς ν ν οι

πάντων άνεχώρησεν όπίσω άπέστη τε Τυρίων Σιδών και Αρκη
και ή πάλαι Τύρος και πολλαι άλλαι πόλεις, αιτώ Ασσυρίων εαυ
ν -- Σ) Οι D C ν - - C

τάς βασιλεϊ παρέδοσαν δι' ά Τυρίων ούχ υποταγέντων πάλιν ό
βασιλεύς έπ’ αυτούς υπέστρεψε Φοινίκων συμπληρωσάντων αυτώ
ναύς εξήκοντα και έπικώπους όκτακοσίους, ας έπιπλεύσαντες οι
Τύριοι ναυσι δεκαδύο τών νεών τών άντιπάλων διασπαρεισών λαμ
βάνουσιν αιχμαλώτους άνδρας εις πεντακοσίους" έπετάθη δή πάν

D ν ν ν - D D ν C -ν D

των έν Τύρω τιμή διά ταύτ’ άναζεύξας ότών Ασσυρίων βασι
λεύς κατέστησε φύλακας έπι τού ποταμού και των υδραγωγείων,
οι διακωλύσουσι Τυρίους άρύεσθαι, και τούτο έτεσι πέντε γενό
μενον έκαρτέρησαν πίνοντες εκ φρεάτων ορυκτών" και τά μεν έν
τους Τυρίων άρχείοις γεγραμμένα κατά Σαλμανάσσου τού Ασσυ
ρίων βασιλέως ταύτ' έστιν,

3. Οι δε μετοικισθέντες εις τήν Σαμάρειαν Χουθαίοι, ταύτη
γάρ έχρώντο μέχρι δεύρο τή προσηγορία διά τό έκτής Χουθά κα
λουμένης χώρας μεταχθήνα, αύτη δ’ έστιν έντή Περσίδι και πο
ταμός τούτ’ έχων όνομα, έκαστοι κατά έθνος ίδιον θεόν εις τήν

§ 288 = 4 Reg. XVII 24.

ROMSPLVELatZonaras Πp. 194. Chronicon Paschale p. 201.
1 Κιτταίων cetuteis Lat Κιτιέων coni. 2 επί τούτου Σελάμψας) έπι

τούτουσ κ α άμψασ, post τουσ tineae morsu duae litterae ita euanuerunt, ut
exiguae reliquiae, quae adhuc cernuntur, litterarum ε et λ esse uideantur,
ά, certum est R έπι τούτουσ έλαμψάσ Ο επί τούτουσ πέμψασMSPLV contra
φuos denuo Salamanassis-insurgens Lat 4 τυρίων, τ ex σ corr V Αρκη
ακή L' άκη V archae Lat 5 τώ) τώ τών MSPV ασσυρίω Π. 6 δι’ ά;

διό MSPLV ούχ) αυτώ ουχ SPLV υποταγέντων υποστάντων. Ο 7 δ
βασιλεύς πάλιν tr. PLV έπ", πρόσ V 8 έπιακώπουσ, ώ, ex ό corr. (fult
επισκόπουσ) 8 οκτακοσίασSP έπιπλεύσαντες επέπλευσαν M οι om.Μ
9 δεκαδύο) δύο LV νέων RO 10 έπετάθη -11 αναζεύξας μηde

Monor tyriorum propter haeo creuit easinie Teuertens αμtem Lat έπετάθη

επετέθη SPLV επετέθη 8.2M δή) ή ex ε corr.R δ’ ή SP δε LV 11 τιμή
ή τιμή Bekker διά ταύτ’ αναζεύξας) διά ταύτα αναζεύξασ δ’ MSPLVLat
12 υδραγωγιών RMSPL υδραγωγίων ΟΥ 13 διακωλύουσι RO Τυρίους
τούσ τυριουσL άρύεσθαι) άρύσασθαι SP αρρύσασθαι M et eX corr. S άρ
δεσθαι LV 15 τυρίοισ Β αρχίοισ Β κατά και κατά MP σαλμα
νασάρου MSPV σαλαμανασσάρου L. Salamanasso Lat 17 abhine – p.327,12
excerpsit ChronPasch. την om. Μ 18 *έχρώντο) έχθρώντο Ρ *τή om.
ΒΟ Χουθά) χρυθάσΜ χούθασ SPVE outha Lat Χρυθάς ChronPasch.
19 δέ έστιν VE τή om. Ε

10

20
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Σαμάρειαν κομίσαντες, πέντε δ’ ήσαν, και τούτους καθώς ήν πά
τριον αυτούς σεβόμενοι παροξύνουσι τον μέγιστον θεόν εις δργήν
και χόλον λοιμόν γάρ αυτούς ενέσκηψεν, ύφ' ού φθειρόμενοι ού- 289
δεμίαν των κακών θεραπείαν έπινοούντες χρησμώ θρησκεύειν τόν
5 μέγιστον θεόν, ώς τούτο σωτήριον αυτούς όν, έμαθαν πέμψαντες
ούν προς τον Ασσυρίων βασιλέα πρέσβεις έδέοντο ιερείς αυτούς ών
έλαβεν αιχμαλώτων τους Ισραηλίτας πολεμήσας αποστείλα. πέμ- 290
ψαντός τε τα νόμιμα και την περί τον θεόν τούτον δσίαν διδα
χθέντες έθρήσκευον αυτόν φιλοτίμως και του λοιμού παραχρήμα

10 έπαύσαντο. χρώμενοί τε τους αυτούς έτι και νύν έθεσε διατελούσιν

οι κατά μεν τήν Εβραίων γλώτταν Χρυθαίοι, κατά δε τήν Ελλήνων
Σαμαρείται, οι πρός μεταβολήν συγγενείς μενόταν εύπράττοντας 291
βλέπωσε τους Ιουδαίους άποκαλούσαν ώς εξ Ιωσήπου φύντες και
τήν άρχήν εκείθεν τής προς αυτούς έχοντες οικειότητος, όταν δε

15 πταίσαντας δωσιν, ουδαμόθεν αυτούς προσήκειν λέγουσιν ουδ' είναι
δίκαιον ουδέν αυτούς εύνοιας ή γένους, αλλά μετοίκους άλλοεθνείς
άποφαίνουσιν αυτούς, περί μεν τούτων έξομεν ευκαιρότερον ειπείν,

§ 288 = 4 Reg. XVII 25.

ROMSPVELatZonaras II p. 194. Chronicon Paschale p. 201.
1 δεE 2 αυτούς, αυτοί RO 3 *λοιμόσMSPLat λιμόν V ουδεμίαν

και μηδε μίαν MSPV 5 όν, έμαθον) ανέμαθον VE 7 νέλαβε 8. 2 Μ
αιχμαλώτουσ Ε 8 τετά τά τε Μ δε τα VE διδαχθέντες) Ε! et ut uid.

Zon edocuerunt Lat ταχθέντεσ codd. 9 τέθρήσκευον θρησκεύειν Mι θρησε
κεύουσιν Μ“SP θρησκεύουσίτε V * λιμού V 10 *και νύν τουσ αυτούσέτι

- Ε
έθεσε tr. RO τουσ αυτουσ έθεσινέτι και νύν tr.V * έθεσι) ήθεσε s. 2 Μ

και συγγένειαν
διατελούσε P 12 συγγενείς, συγγενεΐσ 8.2 M και συγγένειαν ROSPV οταν

- πραγούντασ
μεν tr

.

ROSPV εύπράττοντας εύπραγούντασ ROV εύπραττοντασ 3.2 M

1
3 βλέπουσι RO αποκαλούσαν αποκαλούσι Ρ αποκαλούσε τεRO 1
5 πται

οντασ SPV 1
7 αυτούσROV εαυτούσMSP μεν μένουν MSP εύκα

ρότερον έξομεν tr. V

Subscriptiones: τέλοστού έννάτου βιβλίου τήσιωσήπου ιουδαϊκήσαρχαιο
λογίασB φλαυΐου Ιωσήπου ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασ λόγοσ ένατοσΟ φλ ω

σήπου ιουδαϊκήσαρχαιολογίασλόγoσθ' S capioit fauti toseppί μdaioae anti
φuilatis liber VIIΙΙ Lat
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Χ.

Τάδε ένεστιν εν τή δεκάτη βίβλω τών Ιωσήπου
ιστοριών τής Ιουδαϊκής άρχαιολογίας,

α. Στρατεία τού Ασσυρίων βασιλέως Σεναχειρίβου έπι Ιεροσό
λυμα και πολιορκία τού βασιλέως αυτών Εζεκίου,
β. ώς έφθάρη τό τών Ασσυρίων στράτευμα λοιμικώς εν μιά

νυκτί και ο βασιλεύς αυτών αναζεύξας οίκαδε έξι επιβουλής τών τέκ
νων απέθανεν.
γ. ώς τον μεταξύ χρόνον μετ’ ειρήνης Εζεκίας διαγαγών έτε

λεύτησε διάδοχον τής βασιλείας Μανασσήν καταλιπών,
δ΄, ότι στρατεύσαντες έπ’ αυτόν οι Χαλδαίων και Βαβυλωνίων

βασιλείς και νικήσαντες αυτόν αιχμάλωτον λαβόντες ήγαγον εις Βαβυ
λώνα, και κατασχόντες αυτόθι πολύν χρόνον εις την αυτήν βασι
λείαν πάλιν απέλυσαν

ε"
.

ώς τον Αιγυπτίων βασιλέα Νεχαώνα στρατευσάμενον έπι
Βαβυλωνίους και ποιούμενον διά τής Ιουδαίας την οδόν κωλύων

ο βασιλεύς Ιωσίας υπαντά" μάχης δ
ε

γενομένης τραυματίας κομισθείς
εις Ιεροσόλυμα τελευτά και τον υιόν αυτού Ιωάζην απέδειξαν οι Ιερο
σολυμίται βασιλέα.

ς
". ώς συμβαλών ο Νεχαώς τώ τών Βαβυλωνίων βασιλεί κατά

τον Ευφράτην ποταμόν και υποστρέφων εις Αίγυπτον ήκεν εις Ιερο

ΒΟΜSPIA VILat,

κεφάλαια του δεκάτου λόγου praemittunt MS 1 βιβλφl om. Ο αρχαιολο
γία V Ιωσήππου Μ οδερμί Παι τών Ιωσήπου ιστοριών τής τήσιωσή
που Β 2 τής – αρχαιολογίας om. W 3 α' ηumer absunt MSPLV στρα
τιά L Σεναχειρίβου) σεναχειρίμου. Ο σενναχειρίβου M8 ένναχειρίβου Ρ σε
ναχηρείβου LV senmacherib Lat έπι] εις MSPLV contra Lat 4 αυτών om.
MLVLat 5 το om. L. στράτευμα στράτευμα όλον SPLV λοιμικώς

ο
ι i. Tas, 2M, om. LVLat 6 νίκτη L. δ om. LV 7 απέθανε. Ο 8 μετά MSP

Εζεκίας διαγαγών) έζεκίασδάγων RO διάγωνέζεκίασΜ διαγαγώνέζεκίασ
SP ετελεύτησεν SPV 1

1 ήγον LV 1
2 αυτόθι αυτόθι 8 αυτόν LV

αυτήν) om. Lat αυτού ed, pr. 13 απέλυσαν επανήλθεν SPLV 14 τόν,

ό ex ώ
.

corr. S τών Ο Νεχαώνα) ηechaom Lat 1
5 βαβυλωνίρισΜ ποι

ούμενο. Ο ποιησάμενον LV δδόν δίοδον ROSPIV 1
6 υπαντά ήπάντα RO
ήπάτα Μ απήντα LV 1
7 Ιωάζην δολαρ Lat 1
9 συμβαλών, σ
υ

corr. L.

νεχάωσML mechaom Lat

15
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σόλυμα και τον μεν Ιωάζην ήγαγεν εις Αίγυπτον, τόν δ’ αδελφών
αυτού Ιωάκεμον ανέδειξε βασιλέα τών Ιεροσολυμιτών.
ζ, Ναβουχοδονοσάρου τού τών Βαβυλωνίων βασιλέως στρατεία

ει
ς Συρίαν, και ώς πάσαν αυτήν καταστρεψάμενος άχρι τών όρων

5 των Αιγυπτίων ανέβη εις Ιεροσόλυμα και τον βασιλέα αυτών Ιωά

10

15

κειμον φίλον ήνάγκασεν είναι και σύμμαχον

η ώς μετά την αναχώρησιν τήν τού Βαβυλωνίου πάλιν ο Ιωά
κειμος έφρόνησε τα τών Αιγυπτίων και στρατεύσας επ’ αυτόν ο

Ναβουχοδονόσαρος και πολιορκήσας τής πόλεως παραδούσης έαυτήν
μετά χρόνου τον μεν Ιωάκεμον απέκτεινεν, Ιωάκεμον δ

ε τον υιόν
αυτού κατέστησε βασιλέα και ώς πολλά χρήματα λαβών έκτών Ιερο
σολύμων, ευθέως εις Συρίαν υπέστρεψεν.
θ΄, ότι μετανοήσας έπι τώ, τον Ιωάκεμον ποιήσαι βασιλέα και

στρατεύσας έπι Ιεροσόλυμα έγκρατής τού Ιωακείμου γίνεται παρα
δόντος αυτόν μετά τής μητρός και των φίλων, όπως τ

'

έλαβε πολ
λούς αιχμαλώτους ο Βαβυλώνιος και αναθήματα βαστάσας έκ τού
ιερού ανέστρεψεν εις Βαβυλώνα τον έχονίου θείον Σαχχίαν τών “Ιερο
σολυμιτών βασιλέα καταστήσας

ι"
.

ώς και τούτον ακούσας βούλεσθαι πρός τούς Αιγυπτίους συμ
μαχίαν ποιήσασθαι και φιλίαν στρατεύσας επί τά Ιεροσόλυμα κατά
κράτος αιρεί τ

ή

πολιορκία και τον ναόν έμπρήσας τόν των Ιεροσο
λυμιτών δήμου και Σεδεκαν μετωκισεν εις Βαβυλώνα.

ΒΟΜSPIVIAE

1 Ιωάζην δραστη Lat δ
ε MSPIV 2 Ιωάκεμον Ιωάκιμον Μ ιοα

chim Lat απέδειξε MSPLV τών Ιεροσολυμιτών τών Ιεροσολύμων Ι.

ιεροσολύμων V in hierosolymis Lat 3 Ναβουχοδονοσάρου] δεχ ν corr. R
ναβουχαδανασάρου Μ ναβουχοδονοσόρου SPLVLat τών om. LV στρα
τιά L 4 καταστρεψάμενος καταστρευσάμενοσ Ο καταστρατευσάμενοσ R

ορών LV 5 ιωάκιμον Μιραολη Lat 6 φίλον και φίλον LV και om. P

7 την τού) τού V τών βαβυλωνίων. Ο δ om. MSP ΙωάκμοσΜ
ιοαολη Lat 8 ό: om. Ο 9 ναβουχαδανάσσαροσΜ ναβουχοδονόσοροσ

SPLVLat post πολιορκήσας add. πολιορκήσαστήσS" εαυτήν αυτήν M

αυτόν 8 αυτόν PLV 10 Ιωάκιμον M ioachim Lat Ιωάκεμον Ιωάχιμον
MSP Ιωάκιμον Μ” ωάχημον L ioach Lat 1

1

αυτού αυτού όμωνυμον αυτώ

υπάρχοντα (τυγχάνοντα LV) SPLV κατέστησε απέδειξε V 12 εις Συ
ρίαν om. Lat 13 τόν om. L. Ιωάκεμον Ιωάκιμον Μ Ιωάχημον L ioach
Lat και στρατεύσας) denμο casίνα metatus Lat 1

4 έπι ιεροσολύμοσΟ
ϊωακιμου Μ

.

Ιωαχήμου L ioach Lat 1
5

αυτόν (όν ex ώ
,

corr. L) ROL
εαυτον MSP όπως caput X incip. codd, monum continuat Lat τ' om. RO
τεLV έλαβε, κατέλαβε O 1

7

έχονίου P εχωνίου V ορολογίας Lat
Σαχχίαν) Sachian Lat σεδεκίαν codd. τών Ιεροσολυμιτών βασιλέα βασιλέα
τών ιεροσολύμων LV in hicrosoίψmis – regen Lat 1

9
ι" ια" BO 20 ποιή

σασθαι) ποιήσαι RO 2
1

αίρει R αίρει Ο αιρεϊ L τον τών – 22 Σεδεκίαν,
sedechiam e
t populum Lat 22 Σεδεκίαν, τόνισεδέκιαν SPLV sedachian Lat
μετώκησεν Β

ι
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ια. ώς Ναβουχοδονόσαρος τελευτήσας διάδοχον καταλείπει τις
βασιλείας τον υιόν, και ως καταλύεται ή τούτων αρχή υπό Κύρου
τού των Περσών βασιλέως.
εβ. όσα συνέβη τους Ιουδαίους κατά τούτον τον καιρών, παρά

τους Βαβυλωνίοις.

περιέχει ή βίβλος χρόνον ετών ρπβ΄ μήνας κα
ι

ήμέρας ι"
.

Ι. 1. Εζεκίου δε τού τών δύο φυλών βασιλέως τέταρτον ήδη
και δέκατον έτος της ηγεμονίας έχοντος ότών Βαβυλωνίων βασι
λεύς Σεναχείριμος όνομα στρατεύει μετά πολλής παρασκευής έπ’
αυτόν κατά κράτος τ

ε
άπάσας αιρεί τάς πόλεις τάς τής Ιούδα φυ

2λής και Βενιαμίτιδος, μέλλοντος δ
'

άγειν τήν δύναμιν και επί
Ιεροσόλυμα φθάνει πρεσβευσάμενος προς αυτόν και υπακούσεσθαι
και φόρον δν άν τάξη τελέσειν ύπισχνούμενος. Σεναχείριμος δ

ε

μαθών τά παρά των πρέσβεων έγνω μή πολεμεν, άλλά τήν άξίω
σιν προσδέχεται και άργυρίου μεν τάλαντα τριακόσια χρυσίου δ

ε

τριάκοντα λαβών φίλος αναχωρήσειν ώμολόγοι πίστες δούς τους

§ 1 = 4 Reg. XVIII 13.

ROMSPLVLat

Ο
ι

1 ια) ιβ' RO ναβουχαδανάσαροσΜ ναβουχοδονόσοροσSPLVLat
καταλείπει, κατέλειπε MS" κατέλιπεν SAP dereliquid Lat 2 τόν om. Ο και
ώς nouum caput indicatW ώς) ούτωσO 3 τού τών on LV τών on MSP

4 εβ', γ
'

RO 6 περιέχει ή βίβλος ή βίβλοσ αύτη (αύτη om. V
)

περιέχει LV
ρπβ΄1 εκατόν όγδοήκοντα δύο L όγδοηκονταδύο RM πβ΄ Ο μήνας ε"

Ε

mensum sea Lat, on. R0 ε" έξML ήμέρας] ήμ, Β ήμερών. Ο dierum Lat

ι" δέκα ROML

ROMSPLVELatZonaras II p. 194.
Titulus: φλαυίου ωση" ωσήπου E) ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασ λόγοσ δέ

κατοσΜΕ φλαυίου Ιωσήπου ιουδαϊκήσαρχαιολογίασS 7 i marg. α΄BO I Lat

δ
ε

om. ΜSPLVELat ετών Lacuna absumptum R 8 *ήγεμονείασ Μ

Βαβυλωνίων, ασσυρίων MSPLVELatZon 9 Σεναχείριμος] σενάχειροσ RO
σαναχείριβοσM" σεναχήριμοσM" σενναχήριβοσSP σεναχήρειβοσL σενναχη
ρεμ Ρ“Lat σεναχήρεμοσ (ει i. Pas. Ε) VE * παρασκευής, επισκευήσΟ

1
0 ετε om. Ο πάσασE *αίρει RO αίρει L τάς τής τήσM-SE τάσP

1
1 δ
ε LV *και om. MSP 1
2

πρόσ αυτόν πρεσβευσάμενοσ tr. P

*προς) έπ’ Ε αυτόν, αυτόν έζεκίασELat ύπακούσεσθαι υπακούσεσθαι τ
ε

LV υπακούσεσθαι γεE 13 * τάξη) τάξητα ROM Σεναχείριμος σενναχή
ριβοσM"SP σενναχήριμοσΜε σενναχηρεμ Ρ“Lat σεναχήρειβοσ L σεναχήρει
μοσVE 1
5

χρυσού LEZon 1
6

αναχωρήσειν) ROLVEZon αναχωρείν MSP
όμολογεί Ε

.

*δούς δ
ε RO

10

15
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- ) Λ 3 - Σ Λ, ν D ν α", ο

πρεσβευταίς ενόρκους, ή μήν άδικήσας μηδέν αυτόν ούτως άναστρέ
α D ) ν ν ν ν ν ν

ψεν. δ. δ΄ Εζεκίας πεισθείς και κενώσας τούς θησαυρούς πέμπει 3
τά χρήματα νομίζων απαλλαγήσεσθαι του πολέμου και του περί
τής βασιλείας άγώνος. δ δε Ασσύριος λαβών ταύτα τών μεν ώμο-4
λ έ ύδι

D -
άλλ’

D - ν D ν - 2 Αί -ογημένων ουσεν εφροντισεν, αλλ αυτος μεν εστρατευσεν επ Αιγυ
ν ν D ν ν ν ν Ο ν ν -
πτίους και Αιθίοπας, τόν δε στρατηγόν Ραψάκην μετά πολλής
ισχύος συν και δυσν άλλοις τών εν τέλει κατέλιπε πορθήσοντας
τα Ιεροσόλυμα, τούτων δε τα ονόματα Θαρατά και Αράχαρς ήν.
2. Ως δ’ έλθόντες πρό τών τειχών έστρατοπεδεύσαντο, πέμ-5

ν ν. 2) ν 2 - - D ν. Σ - Σ ν Ο ν

ψαντες πρός τόν Εζεκίαν ήξίουν αυτόν έλθεν εις λόγους. ό δε
αυτός μεν υπό δειλίας οϋ πρόεισι, τρεις δε τους αναγκαιοτάτους
Λ, O - ο ν -- - Σ) Σ) χη

φίλους αύτώ έξέπεμψε, τόντής βασιλείας επίτροπον Ελιακίαν όνομα
και Σουβαναίον και Ιώανον τον επί τών υπομνημάτων, ούτοι μεν 6
ούν προελθόντες αντικρύ τών ήγεμόνων της στρατιάς των Ασσυ
ρίων έστησαν, θεασάμενος δ’ αυτούς δ στρατηγός Ραψάκης έκέ
λευσεν απελθόντας Εζεκία λέγειν, ότι βασιλεύς μέγας Σεναχείριμος
πυνθάνεται αυτού, τίνι θαρρών και πεποιθώς φεύγει δεσπότην
αυτού και άκροάσασθαι μή θέλει και την στρατιάν ού δέχεται τη
πόλεις ή διά τούς Αιγυπτίους τήν αυτού στρατιάν έλπίζων υπ'

Σ -- ν - -- -- -ν

εκείνων αυτών καταγωνίσασθαι; είδε τούτο προσδοκά, δηλούν αυτά, 7

§ 2 = 4 Reg. XVIII 14; § 4 = 4 Reg. XVIΙΙ 17, Ιesaias XXXVI 2.
ROMSPLVELatZonaras II p. 194sq.
1 *ή codd. *αυτών S* 2 δε LVE 3 απαλλαγήσεσθαι, ε ex α corr.

uid. Β. *πολέμου) πολεμίουMSP 4 *δ* SP *ώμολογουμένων L όμολο
γουμένων V 7 *έν) έπι ROLV “κατέλειπε MS πορθήσοντασ, ο in ον)
i. ras. P 8 *τά ονόματα suppl: man. rec. in spatio uacuo 8 litt. Μ Θα
ρατά και Αράχαρς) i. marg, θαρθάσ και βοβόσαρ et paulo infra θαρθαν και
τον βοβοσαρL Αράχαρς) αραχάρησΟ ανασίris Lat ανάχαρισVE Aρά
χαρις ήν αραχάρισΐν Μ" αραχάρισήν. Με 10 *τόν om. LV αυτόν, αυτόν

αυτουσ SP et ut uid. Lat αυτουσ LVE δ’ Ε 11 “πρόσεσε V 12 αυτών
αυτών RO αυτού LVE * εξέπεμπε i. marg, γρ εξέπεμψε M Ελιακίαν
έλεάκεμον L. έλιάκειμον V heliachim Lat 13 Σουβαναϊον σομναίον MSP
σωμνάν V σομανάν i. marg. L sobanean Lat Ιώανον) ιωαννον. Ο ιωαχον
MSP ιωσαφάτην L ιωασαφάτην V ioan Lat τόν) τών Ρ" 14 προελθόντες
Hudson procedentes Lat προσελθόντεσBMSPLV έλθόντεσΟ άντικρυσ MPL

15 δ
ις ROSPIV 1
6 έζεκίαν Ε * μέγας) ό μέγασΡ Σεναχείριμος

σενναχήριμοσΜ σεναχήριβοσS σενναχήριβοσP σενναχηρεμ Ρ
"

σεναχήρειβοσ

L σεναχήρεμοσVE Sennacerio Lat 1
7

αυτώ Ε 18 αυτού) αυτόν Ε

ακροάσθαι SPLV θέλη (η exει corr.M) OM “στρατιάν, στρατιάναυτού Με
eius eωercitum Lat 1

9 ή ROSPLV ή Μ ή – 20 καταγωνίσασθαι) a
n

certe

propter aegyptios sperans eωercium suum ilorum solacio sublabari Lat αυτού,
εαυτού MSP ελπίζονΟ ύπ’ δι’ Coccei 2
0 αυτών, αυτόν SPLV fort.

omittendum δηλούν δηλούτε SP δήλον LV
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ότι άνόητός έστι και όμοιος άνθρώπω, δς καλάμω έπερειδόμενος
τεθλασμένω πρός τώ καταπεσεΐν έτι και την χείρα διαπαρεις ήσθετο
της βλάβης, ειδέναι δ’ ότι και βουλήσει θεού τήν έπ’ αυτόν στρα
τείαν πεποίητα, ός αυτώ καταστρέψασθαι και τήν των Ισραηλι
των βασιλείαν δέδωκεν, να τον αυτόν τρόπον και τούς άρχομένους
8ύπ’ αυτού διαφθείρη" ταύτα δε τόν Ραψάκην έβραϊστι λέγοντα,
της γάρ γλώττης είχεν εμπείρως, όΈλιάκειμος φοβούμενος, μή το
πλήθος έπακούσαν εις ταραχήν έμπέση, συριστι, φράζειν ήξίου.
συνείς δ' δ στρατηγός τήν υπόνοιαν αυτού και τό έπ’ αυτώ δέος
μείζονα και διατόρωτή φωνή χρώμενος άπεκρίνατο αυτώ εβραϊστι
λέγειν, όπως άκούσαντες τα τού βασιλέως προστάγματα πάντες
το συμφέρον έλωνται παραδόντες αυτούς ήμύν" δήλον γάρ ώς τον
λαόν ύμείς τε και ο βασιλεύς ελπίσι παρακρουόμενοι ματαίας άντ
έχειν πείθετε, ει δε θαρρείτε και την δύναμιν ημών άπώσεσθαι
νομίζετε, δισχιλίους έκτής έμοί παρούσης ίππους έτοιμός ειμι υμίν
παρέχειν, oις ισαρίθμους επιβάτας δόντες εμφανίσατε τήν αυτών
10 δύναμιν άλλ’ ουκ άν ούς γεμή έχετε τούτους δώητε, τί το γαρ
ούν βραδύνετε παραδιδόναι σφάς αυτούς τους κρείττοσι και ληψο
μένους υμάς και μή θέλοντας καίτοι τό μέν έκούσιον τής παρα
δόσεως άσφαλές υμίν, το δε άκούσιον πολεμουμένους επικίνδυνον
και συμφορών αίτιον φανείται."
3. Ταύτ’ άκούσαντες ότε δήμος και οι πρέσβεις του στρα

τηγού των Ασσυρίων λέγοντος απήγγειλαν Εζεκία. δ δε πρός ταύτα

$ 7 = 4 Reg. XVIII 21, Πesaias XXXVI 6.

ROMSPLVELatZonaras II p. 195.
1 *ανόητός έστι και om. i. marg, suppl. Μ ε όμοιο σS 2 τώ) το

MSPLE αυτώ, R. *διαπαρείσησθαι τό τήσM 3 αυτόν) αυτώ. Ο στρατιαν
ML 4 τών Om. Μ 5 έδωκεν LV 6 διαφθείρει. Ο * βαψάκιν R
7 ελιάκμοσOMSP έλεάκειμοσL έλακείμ E Meliachim Lat *βοφούμενοσΜ
8 "κράζειν M 9 δε LVE αυτών αυτού M 10 * μείζωνι R. *διαφόρω
MSPLV εφονή Β 11 λέγειν) Dindorf λέγων codd LatE 12 τέλονται Β
αυτούσRMSP LE 13 ήμεύσL και ό βασιλεύσ om, i. marg: suppl: m.2 M
ελπίσει και ελπίσι (και eras uid)Μ 14 άπωσασθαι OSPV απόσεσθαι Μι
15 δισχιλίους –16 δόντες ιαίο me duo milia equos de eωercitu mini com

misso totidem ascensores praebentes Lat ίππου SPEV έτοιμός ειμι υμίν
παρέχειν έτοιμοσε ην υμίν παρέχειν RO εισέτοιμασίαν υμίν παρέχειν έτοιμόσ
είμι MSP έτοιμασίαν παρέχει υμίν LV i marg. γρ έτοιμοσε ην παρέχειν L.
έτοιμοσ παρέχειν ήμίν Ε 16 *οις ισαρίθμους οι ισαρίθμουσROM" οι αριθ
μουσM1 επιβάντασOE επιβάταισ L' αυτών RMSLE 17 *δύναμιν om.
RO κ
α
ι

μη) μην L-V εδώητεί μη δώητε Μ δοίητεDindorf 18 παραδιδόναι
παραδιδόντεσV αυτούσOP ληψομένουσ Ο 20 δ’ SP 2
1

φαίνεται MSP

2
3

*απήγγειλαν L απήγγελλον V

10

15

20
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τήν βασιλικήνάποδύς έσθήτα, άμφιασάμενος δε σάκκους και σχήμα
ταπεινόν άναλαβών τώ πατρίω νόμω πεσών έπι πρόσωπον τον
θεόν ικέτευε και βοηθήσαι τώ μηδεμίαν άλλην ελπίδα έχοντισωτη
ρίας ήντιβόλει. πέμψας δε και των φίλων τινάς και τών ιερέων
πρός Ησαΐαν τόν προφήτην ήξίου δεηθήναι του θεού και ποιησά
μενον θυσίας υπέρ της κοινής σωτηρίας παρακαλείν αυτόν νεμε
σήσαι μεν ταις τών πολεμίων έλπίσιν, έλεήσαι δε τόν αυτού λαόν.

δ δε προφήτης ταύτα ποιήσας χρηματίσαντος αυτώτού θεού παρε
θάρρυνεν αυτόν τε τον βασιλέα και τούς περί αυτόν φίλους προ
λέγων άμαχητί τούς πολεμίους ήττηθέντας άναχωρήσειν αισχρώς
και ουχί μεθ’ οιου νύν εισε θράσους τον γάρ θεόν προνοείν όπως
διαφθαρώσι και αυτόν δε τον βασιλέα των Ασσυρίων Σεναχείρμον
διαμαρτόντα τών έπι την Αίγυπτον πραγμάτων και επανερχόμενον
εις τήν οικείαν άπολείσθαι σιδήρω προύλεγεν.
4. Έτυχε δ' υπό τον αυτόν καιρών και γεγραφώς τώ, Εζεκία

δ Ασσύριος επιστολάς, ένας άνόητον μεν αυτόν έλεγεν υπολαμ
βάνοντα τήν ύπ’ αυτώ διαφεύξεσθαι δουλείαν έθνη πολλά και με
γάλα κεχειρωμένω, ήπείλει δε πανωλεθρία διαφθερεϊν αυτόν παρα
λαβών, ειμή τάς πύλας άνοιξας έκών αυτού δέξεται την στρατιάν
εις τα Ιεροσόλυμα. ταύτ’ άναγνούς καταφρονεί διά τήν άπό τού
θεού πεποίθησιν, τάς δ’ επιστολάς πτύξας εις τόν ναόν έσω κατέ
θετο, πάλιν δε τω θεώ τάς εύχάς αυτού ποιησαμένου περί της
πόλεως και της άπάντων σωτηρίας Ησαΐας δ προφήτης έπήκοον
αυτόν έφασκε γεγονένα και κατά τον παρόντα καιρόν μή πολιορ

$ 11 = 4 Reg XIX 1, Πesaias XXXVII 1.

ROMSPLVELatZonaras II p. 195sg. Suidas s. νεμεσηθείς,
1 *την om. Μι 5 *ήσαίαν L. ποιησόμενον MSP 6 παρακαλεΐν

αυτόν παρεκάλει τον θεόν Suidas incip. νεμεσήσαι] νεμήσαι. Ο 7 * λαόν
Suidas fin. 8 αυτώ, τώ: i. Pas. L. 9 αυτόν τει αυτόν ROLat αυτόν και
post και spatium uacuum circ. 4 litt, M, om. LV 11 οΐου) ούM θράσους
θάρρουσL θάρσουσV 12 *δε γάρ Μ τών) τόν τών MSP τών Ασ
συρίων om. OV Σεναχείρμον σενναχήριμον M σεναχήριβον 8 σενναχή
ριβον Ρ" σενναχηρεμ Ρ” σεναχήρειβον L σεναχήρεμον VE senmacherim Lat

13 *διαμαρτώντα L έπ’ αιγυπτoν E επανερχόμενον Ernesti παρερ
χόμενον codd. E cum (ad propria) remcaret Lat 14 προέλεγεν LV 16 κό
Οm. V Ασσύριος σεναχήρεμοσE επιστολήν Ε έλεγε V 17 ύπ’
αυτόν E *διαφεύξασθαι V 18 κεχειρωμένον ROMP κεχειρωμένου L.
ήπείλησε LVE *πανολεθρία. Ο διαφθερεϊν) Coni, διαφθείρειν codd. Ε
19 έδέξητα ROMPLV 20 εις τά Ιεροσόλυμα) εισ ιεροσόλυμα MSP, om. WE
ταύτα LE αναγνούσ, αν 8. m. 2 P διά om. Με 21 δε RMSPLV

έσω, είσω M, om. ΕZon 23 *ήσαΐασL *έπήκον L" 24 πολιορκηθήσε
σθαι) πολιορκιθήσεσθαι Μ έκπολιορκηθήσεσθαι Ernesti

12

13

14

15

16
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κηθήσεσθαι υπό τού Σύρου, μέλλoντι πάντων άδεείς τών υπ’ αυ
τού γενομένων γεωργήσειν μετ' ειρήνης και των ιδίων επιμελή
17 σεσθαι κτημάτων οϋδεν φοβουμένους, όλίγου δέχρόνου διελθόντος
και ότών Ασσυρίων βασιλεύς διαμαρτών τής επί τους Αιγυπτίους
επιβολής άπρακτος άνεχώρησεν έπ' οίκου δι’ αιτίαν τοιαύτην
πολύς αυτώ χρόνος έτρίβετο πρός τήν Πηλουσίου πολιορκίαν, και
τών χωμάτων ήδη μετεώρων όντων, ά πρός τους τείχεσιν ήγειρε,

και όσον οϋπω μέλλοντος προσβαλείν αυτούς, ακούει τον τών Αιθιό
πων βασιλέα Θαρσικήν πολλήν άγοντα δύναμιν έπι συμμαχία τους
Αιγυπτίους ήκειν διεγνωκότα ποιήσασθαι την πορείαν διά τής ερή
18 μου και έξαίφνης εις τήν τών Ασσυρίων εμβαλείν ταραχθείς ούν

υπό τούτων ο βασιλεύς Σεναχείριμος κα
ι

έπι τον ιερέα τον Ηφαίστου
στρατεύσαι έλεγεν κα

ι

ώς ούτος ο βασιλεύς έπι τόν των Αιγυπτίων
έλθου βασιλέα ιερέα όντα του Ηφαίστου, πολιορκών δε τ

ό Πηλού
σιονέλυσε την πολιορκίαν εξ αιτίας τοιαύτης ηύξατο ό βασιλεύς
των Αιγυπτίων τω θεώ, ώ γενόμενος έπήκοος ο θεός πληγήν έν

§ 16 = 4 Reg. XIX 32, Πesaias XXXVI 33.

ROMSPLVELat Zonaras II p. 196.

1 Σύρου, ασσυρίου MSP assyris Lat μέλλοντ –2 ειρήνης, οι ηγμturo
omnes φut ab illo iam captt fuerant esse reuersuros et tertio oun pace opus

suum facturos Lat μελλόντων πάντων ανείσθαι τών υπ’ α
υ

γενομένων αορ
γητη μετ’ ειρήνησί. marg. m 2 M μέλλοντο) μέλλοντα V τώ, δε μέλλοντ MSP
μέλλειν τ

ε

coni. άδεείς ανείσ RO άν είναι αδεείσSP ανείναι LVLat τών
ύπ’ αυτού τούς υπ' αυτώ coni. 2 γενομένουσM recte γεωργήσειν) αοργητι
RO γεωργήσειν τ

ε SPLV 3 φοβούμενοσ L' ολίγου τού, ante τ spatium
uacuum 3 litt. Μ 4 και suspectum τους, τούς Μ 5 επιβολής Dindorf
επιβουλήσ codd. bello Lat 6 διετρίβετο SP τήν την τού SP Πηλουσίου)
πλουσίου L" 8 και – αυτούς om. Lat προσβάλλειν RO τόντών τόν S

τών Ρ 9 θαρσίκην SPV θαρσήκην L ίharracem Lat συμμαχίαν Μ"SPLV

1
1 έμβαλείν έμβαλείν ταραχήν RO έμβαλείν αρχήν LV (assyriorum) casίνες

irrueret Lat 1
2 Σεναχείριμος] σενναχήριβοσ MASP σενναχήριμοσ Μ” σεν

ναχηρεμ Ρς σεναχήρειβοσ L σεναχήρεμοσVE Sennacherim Lat έπι τόν

1
3

ούτος) άπρακτοσ ώσ. έφην ανεχώρησε (-σεν SP") καταλιπών τ
ό

πηλούσιον
περί τούτου τού σεναχηρίβου (σενναχηρίβου Ρ

"

σενναχηρεμ Ρ” σεναχηρείβου L.

σεναχηρείμου V) και ήρόδοτοσιέν τ
ή

β
΄

(δευτέρα PLV) τών ιστοριών αυτού
φησαν ώσουτοσSPLV senmacherin a

d

sacardotem μulcant castra se metari d
i

cebat ηuasi iste Lat post Σεναχείριμος e
t post έλεγεν Lacuna cf. Herodotum

II 141; dixerat Iosephus Herodotum quoque Sanacharibi fecisse mentionem, mec
αιγυπτίων

tamen omnia recte retulisse 13 Αιγυπτίων αιθιόπων 3.2M 14 έλθοι βασι
λέα) βασιλέα έλθοι Μέλθοι L
,

om. SPV Ηφαίστου) ήφαίστου έλθοι SP
*τό την RO 1
5 i. marg. II Lat ό
) δ’ό MLat βασιλεύς ιερευσSPLV

1
6 θεώ, θεώ αυτού LV υπήκοοσMPV

5

10

15
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10

σκήπτει τώ Αραβι" πλανάται γάρ κάν τούτω ούκ Ασσυρίων λέγων 19
τον βασιλέα άλλ' Αράβων μυών γάρ πλήθός φησε μιά νυκτί τα
τόξα και τα λοιπά όπλα διαφαγείν των Ασσυρίων, και διά τούτο
μη έχοντα τόξα τον βασιλέα την στρατιάν απάγειν άπό τού Πη
λουσίου και Ηρόδοτος μεν ούτως ιστορεί, Βηρωσός δε δ τά Χαλ-20
δαϊκά συγγραψάμενος μνημονεύει τού βασιλέως τού Σεναχειρίμου,

και ότι των Ασσυρίων ήρχε και ότι πάση έπεστρατεύσατο τή Ασία
(και τή Αιγύπτω λέγων ούτως
5. Υποστρέψας δ' δΣεναχείριμος άπό τών Αιγυπτίων πολέ- 21

μων εις τά Ιεροσόλυμα, καταλαβών εκεί την υπό τον στρατηγώ
"Ραψάκη δύναμιν κα

ι

τού θεού λοιμικήν ένσκήψαντος αυτού του στρατώ
νόσον κατά τήν πρώτην νύκτα της πολιορκίας διαφθείρονται μυ
ριάδες οκτωκαίδεκα και πεντακοσχίλιοι συνήγεμόσι και ταξιάρχας,

υπό ταύτης δε της συμφοράς εις φόβον και δεινήν άγωνίαν κατα-22
στάς και δείσας περι τώ στρατώ παντί φεύγει μετά της λοιπής
δυνάμεως εις τήν αυτού βασιλείαν τήν Νίνου προσαγορευθείσαν.
και διατρίψας έναύτή όλίγον χρόνον δολοφονηθείς υπό των πρεσ-23
βυτέρων παίδων Ανδρομάχου και Σελευκάρου τελευτά τόν βίον

§ 21 = 4 Reg. XIX 35, Πesaias XXXVII 36.

ROMSPLVELatZonaras II p. 196.

1 άρραβιVε κάν τούτων και τούτο ROM ήρόδοτοσ καν τούτω SPLV
Lat ουκ) και LV ασσύριον ΕΟΜ λέγον R 2 άλλ") και LV αρ
ράβων V* *τά om. R 3 * καταφαγόντων Zon 4 τόξα) τα τόξαMLV
στρατίαν Β απάγειν) άγαγεΐν L 5 *ιστορεί μαρτυρεί ιστορών V

* Βηρωσός δε βηροσόσδεΟ βηρωσσόσ δ'Μ αλλά και βηρωσσόσβήρωσσοσS)
SPLV τόν δε βηρωσόν Ζon 6 τού ante Σεν. om. W Σεναχειρίμου σεν
ναχηρίβου M"SP σενναχηρίμου Μ” σεναχηρείβου L σεναχηρείμου VE Senna
cherim Lat 7 ήρχε, υπήρχε ROM επιστρατεύσατο L έστρατεύσατο ROM

8 και τ
ή

Αιγύπτω on. RO λέγων ούτως om. LV post ούτως laou
nam indicauit Hudson 9 i. marg. β΄ RO δ

’
ό
]
δ
ε Μ δε ό LW Σενα

χείριμος σενναχήριβοσMSP σενναχήριμοσΜ” σεναχήρειβοσL σεναχήρεμοσ
VE semmacherim Lat τών) τού τών SPEZon πολέμων πολέμών L πολέμου
SPEZon, sequitur in S signum quod non expedio 10 εις ROMSPZon έπι Ε

,

Οm, LV “καταλαβών κατέλαβεν Ζon ετώ om. P 1
1

δύναμιν eωση
citum – in perioulo pesttlentiue constitutum Lat δύναμιν διά λοιμού κινδυνεύ
ουσαν Hudson *τού τού γάρ Hudson *λυμικήν M" ένσκήψαντος ΜZon
έκπέμψαντοσ ROSPLV πέμψαντοσ Ε 1

2 * νόσοντώ στρατώ αυτού tr. P

*κατά ού κατά Μ *τήσ πολιορκίασ νύκτα tr. MS 14 ύπό ταύ
της υπ' αύτήσLVE 1

5 *μετά) περί RO 16 αυτού codd. Ε βασι
λείαν) βασιλείαν εισ MSPLVELat 1

7 * αυτή ταύτη MSP 1
8 Ανδρο

μάχου άδραμελέχου LV adrameleoh Lat Σελευκάρου) 8elousaro Lat σαρα
σάρου LV
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και άνετέθη τώ, ιδίω ναώ Αράσκη λεγομένων και οι μεν φυγαδευ
θέντες επί τω φόνω του πατρός υπό τών πολιτών εις τήν Αρμε
νίαν άπήραν, διαδέχεται δε την βασιλείαν τών μετ' αυτούς κατα
φρονώντού Σεναχειρίμου Ασαραχόδδας, και τό μέντής Ασσυρίων
στρατείας της επί τούς Ιεροσολυμίτας τέλος τοιούτο συνέβη γε
νέσθαι.
24 Π. 1. Εζεκίας δ’ ό βασιλεύς παραδόξως άπαλλαγείς τών φό
βων χαριστηρίους συν άπαντί τω λαώ θυσίας έπετέλεσε τώ θεώ,

μηδεμιάς άλλης αιτίας των πολεμίων τους μεν διαφθειράσης τούς
δε φόβω τής όμοίας τελευτής άπαλλαξάσης άπό τών Ιεροσολυμι
25 τών ή της συμμαχίας της άπό τού θεού, πάση δε χρησάμενος
σπουδή και φιλοτιμία περί τον θεόν μετ' ού πολύ νόσω χαλεπή
περιπεσών άπέγνωστο μεν υπό τών ιατρών, χρηστόν δε περί αυτού
ουδέν προσδοκών, ουδε γάρ οι φίλοι τη δεινόσω προσετίθετο και
άθυμία δεινή υπό του βασιλέως αυτού τήν άπαιδίαν λογιζομένου,

και ότι μέλλοι τελευτάν έρημον καταλιπών τον οίκον και την άρχήν
26 γνησίας διαδοχής, κάμνων ούν υπ' αυτής της έννοίας μάλιστα και
όδυρόμενος ικέτευε τον θεόν αυτώ ζωής όλίγον χρόνον προσεπι
δούναι μέχρι τέκνων γονής, και μή πρότερον ή πατήρ γένηται την
27 ψυχήν αυτόν εάσαι καταλιπείν, έλεήσας δε αυτόν ο θεός και της
αιτήσεως αποδεξάμενος, ότι μή διά τό μέλλειν στέρεσθαι τών έκ
τής βασιλείας άγαθών ώδύρετο την υπονοηθείσαν τελευτην έτι τε

§ 23= 4 Reg. ΧΙΧ 37, Πesaias XXXVII 38.
ROMSPLVELatZonaras II p. 197 sq.
1 ανετέθη ανηρέθη LVZon ναώ" υιώ LV Aράσκη] δάσκει L βάσκη

V 1 παρ. γρ και ανετέθη τώ, ιδίω ναώ αράσκη λεγομένωL 2 πολιτών,
όπλιτών. Ο την om. Η άρμενίανΟΡ 3 τών μετ' αυτούς καταφρονών
τού Σεναχειρίμου om. Lat 4 τού om. Μ Σεναχειρίμου σενναχηρίβου Μι

ε σενναχηρίμου M" σεναχηρείβου L σεναχηρείμου V Ασαραχόδδας) άσαρα

χόδασ (s
.
2
) Μ ναχορδάσΡ ναχορδάσS ύσαραχοδδάσ et i. marg. ναχορδάσL

υιόσάραχοδάσV ναχορδάν Ζοη 5 στρατιασΟ στρατιάσMSPLE επί τα

ιεροσόλυμα Ε τοιούτον OLIVE 7 i. marg. ΙΙΙ Lat δε ΠΑΝ 8 σύν

παντι SPV συμπαντι L. *θυσίασ om. Ο *έπετέλεσαν R
.

1
0 ιεροσολυ

μών Μ
.

hterosolymis Lat 1
1

της από την από M 12 * μετ", τι cχ 9 corr. M

πολύ, πολύ δε LIVE 1
3 δ
ε

γάρ V αυτού RMSPLV ουδέν περί
αυτού tr. LV 1

4

προσδοκών) προσεδόκων LV et fort. Lat ούδε γάρ οι

φίλοι] Lacuna 10-11 litt. V post φίλοι Lacunam statuo 15 απαιδείαν Ε

16 *καταλειπών Μ 1
7 υπ' έπ’ LV υπ' αυτής της υπ' αυτήσRO

έννοίας) εύνοιασS 1
8

οδυνόμενοσL οδυνώμενοσVE ικετεύει E χρόνον
om. ΜSPLV 19 πατήρ) πατήρ τέκνων MSP 20 καταλειπείν Μ ε δ’ MSP

2
1 αιτήσεως αιτίασΜ μή om. Ο στερείσθαι LV 22 έτη ότι Μ

τε) coni. δ
ε ROLV, om. ΜSP

10

20
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ν 9 -- - Σ ν -- -- D -ν

χρόνον ζωης αύτώ δεηθείη παρασχεϊν, άλλά τoύ παϊδας αύτα γε
ν α ν C - D ν ς ν",

νέσθαι τούς ύποδεξομένους τήν ήγεμονίαν εκείνου, πέμψας Ησαϊαν
τόν προφήτην έκέλευσε δηλούν αυτώ, ότι και διαφεύξεται την νόσον
μετά τρίτην ήμέραν και βιώσεται μετ' αυτήν έτη πεντεκαίδεκα
και παίδες αυτώ γενήσονται, ταύτα τού προφήτου φήσαντος κατ' 28
έντολήν τού θεού διά τήν ύπερβολήν τής νόσου και το παράδοξον
τών άπηγγελμένων άπιστών σημείόντι και τεράστιον ήξίου ποιή

ν -Γν D -- - -ν

σαι τόν Ησαϊαν, να αυτώ πιστεύση λέγοντα ταύτα ήκοντι παρά
τού θεού τά γάρ παράλογα και μείζω τής ελπίδος τους όμοίους

10 πιστούται πράγμασιν έρωτήσαντος δ’ αυτόν τί βούλεται σημείον 29
Ον Σ)

γενέσθαι, τον ήλιον ήξίωσεν, επειδή σκιάν επί δέκα βαθμούς άπο
κλίνας ήδη πεποίηκενέντή οικία, έπι τόν αυτόν άναστρέψαι τόπον
ποιήσας αυτήν πάλιν παρασχεϊν, του δε προφήτου τον θεόν παρα

- α -- - D -- -- --
καλέσαντος, ώστε το σημείον τούτ’ επιδείξαιτώ βασιλε, ιδών όπερ

15 ήθελεν ευθύς λυθείς της νόσου άνευσιν εις τό ιερόν και τώ θεώ
προσκυνήσας εύχάς έποιήσατο.

2. Εν τούτω δε τω χρόνω συνέβη τήν τών Ασσυρίων άρχήν 30
υπό Μήδων καταλυθήναι" δηλώσω δε περί τούτων εν έτέροις. δ
δε τών Βαβυλωνίων βασιλεύς Βαλάδας όνομα πέμψας πρός τόν
D - -- ν κ. Λ 2 ν. τ,

20 Εζεκίαν πρέσβεις, δώρα κομίζοντας σύμμαχόντε αυτόν είναι παρε
Λ ν Α C ν ν - C.Ο ν D ν Ο -
κάλει και φίλον ό δε τους πρεσβευτάς ήδέως άποδεξάμενος έστια-31
σάμενός τε και τούς θησαυρούς επιδείξας αυτούς και τήν τών όπλων

ν ν ν
παρασκευήν και την άλλην πολυτέλειαν, όσην έν λίθος είχε και

-- - Λ. ν Λ -ν Λ ν D - Υ
χρυσώ, δώρά τε δούς κομίζειν τώ Βαλάδω προς αυτόν άπέλυσεν.

5

§ 27 = 4 Reg. XX 4, Πesaias XXXVIII 4.

ROMSPLVELatZonaras II p. 197.
1 αυτώ ζωή.σ tr. LV 2 τουσ υποδεξαμένοισ L. ήγεμονείαν Μ

*ήσαίαν L 3 ετών om. M" *και om.ΜSPLat 4 * τρίτην ημέραν τρεισ
ημέρασMSP μετ' αυτήν) μετά την L" μετά ταύτην VE 5 *προφήτου,

ου ex η corr. L κατ’) και κατ' LV 7 “έπηγγελμένων MLat 8 ν’LVE
ήκοντι – 9 θεού om. Ε παρά περί M 9 τού om. Η τά, τί Ρι
μείζονα LV 10 πιστούσθαι Ernesti έρωτήσαντα Ε δε LVE

αυτόν, αυτόν ειπείν SPLVE *βούλεσθαι LV 13 * θεόν) θεόν πάλιν SP
14 τούτο ROSPLVE 15 ήθελεν) ήτησε Ε λυθείς) λυθείσησ SPL

προσκυνήσαστώ θεώ tr. V 16 έποιείτο V 17 * δε om. Μ 19 βαλα
δάσ Ε * πρέσβεισ πέμψασπρόστόν έζεκίαν tr

.
V επέμψασ, έμ et α i.

ras. P τόν om. E 20 κομίζοντας E κομίσοντασ ROSAP κομίσαντασMS"LV

2
1 εστιασάμενός τε και εστιασάμενοσ MSP εστιασάμενοσ LV, om. ELat

22 * επιδείξας, υπέδειξε Zon * αυτούς αυτών. Ο αυτούσL 23 κατα

σκευήν Ε 24 βαλάδωME βαλάκω RO βαλαδίω Μ' βαλαδέωι Ρ βαλάδεων S

βαλάδα LV μalado Lat
Πosephus II. 22
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3
2 Ησαΐου δε τού προφήτου προς αυτόν άφκομένου και πυνθανομένου

πόθεν είεν οι παρόντες, έκ Βαβυλώνος έλεγε παρά τού θεού έλθεϊν
αυτούς επιδείξαι δ

ε πάντ’ αυτούς, όπως ιδόντες τον πλούτον και
τήν δύναμιν έκ τούτου στοχαζόμενοι σημαίνειν έχωσι τώ βασιλεί.
33δ δε προφήτης υποτυχών , ίσθι, φησίν, ού μετ’ ολίγον χρόνον εις 5

Βαβυλώνά σου τούτον μετατεθησόμενον τον πλούτον και τούς έκ
γόνους ευνουχισθησομένους και άπολέσαντας τ

ό

άνδρας είναι τώ
Βαβυλωνίω δουλεύσοντας βασιλεί" ταύτα γάρ προλέγειν τον θεόν.

34δ δ
’

Εζεκίας λυπηθείς επί τοις ειρημένος έφη μεν ουκ άνβού
λεσθαι τοιαύτας συμφορας τ

ο έθνος αυτού περιπεσεΐν, έπει δ
'
1
0

ούκ είναι δυνατόν τ
ά

τω θεώ δεδογμένα μεταβαλεϊν, ηύχετο μέχρι

τής αυτού ζωής ειρήνην υπάρξαι. μνημονεύει δ
ε

τού τών Βαβυ
35λωνίων βασιλέως Βαλαδά Βηρωσός, ών δ

’

ούτος ο προφήτης θείος
δμολογουμένως και θαυμάσιος τήν άλήθειαν, πεποιθώς τώ μηδέν
όλως ψευδές ειπείν άπανθ’ όσα προεφήτευσεν εγγράψας βίβλος κα– 15

τέλιπενέκ τού τέλους γνωρισθησόμενα τους αύθις άνθρωπος, και
ούχ ούτος μόνος δ προφήτης, αλλά και άλλοι δώδεκα τον αριθμόν

τ
ό

αυτό έποίησαν, και πάνε τ
ο φαύλον γίνεται παρ' ημίν κατά

τήν εκείνων άποβαίνει προφητείαν, άλλά τούτων μεν αύθις εξαγ
γελούμεν έκαστον. 20

36 Π. 1. Επιβούς δ' δν προειρήκαμεν χρόνον ο βασιλεύς Εζε
κίας και πάντα τούτον εν ειρήνη διαγαγών τελευτά πεντηκοστόν
μέν και τέταρτον έτος τής ζωής διανύσας, είκοσι δε βασιλεύσας και

§ 32 = 4 Reg. ΧΧ 14, Ιesaias XXXIX 35 και 36 = 4 Reg. XX 21.

ROMSPLVELatZonaras II p
.

197 sq.

2 παρόντες παρόντεσ. έλθόντεσS παρελθόντεσ LV θεού κυρίου αυ
τών SPLV e

t
a suo rege Lat βασιλέως ed. pr. 3 δε] om. RO τ
ο LV

πάντα LV 4 έχουσι Ο έχωσε, ω ex corr. L. 5ού μετ’ ολίγον) ώσ. μετ'
ολίγον MSP μετ’ ολίγον E non post multum Lat 6 "μεταθησόμενον ROLV
*τόν πλούτον) ήlios tuos et diuίας Lat έγγόνουσ LE 7 *άπολέσον

τασ ROL * τό) τώ, MS4 8 Βαβυλωνίων τών βαβυλωνίων LVE *δου
λυπηθεισ

λεύοντασ ROM “προϋλέγειν ROLV 9 δε SPIVE λυπηθείς, δυσωπηθεισ

(s
.

m. 2
) Μ 1
0

έθνος] γένοσ (έθνοσ' s. m
.
2 Μ) MSP gentem Lat δ
ε LV

1
1 ούκ) μήE * μέχρι τό μέχρι R μέχρισMSP 1
2 * εαυτού SP

1
3

βαλάδα MSLV baladae Lat βήρωσσόσMSPLV ante ών Lacunam statuo

δ
ε LVE 1
4

όμολογουμένωσθενοσ tr. MSP ετώ] τό RL 15 *ψεύ
δοσ Ο *έγγράψασθαι L βιβλίοισ LVE “κατέλειπεν Μ 16 άγνωσθη
σόμενα. Ο καύθις άλλοισV 1
8 είτε είτε O είτε αγαθών είτε MSPIELat

Ο Ε

είτε αγαθών είτε και V - γίνεται γένηται Μ 2
0

έκαστον εξαγγελούμεν tr
.

LV 21 i. marg. γ
'

RO 2
2

τούτων M - διάγων MSP
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5

10

έννέα διαδεξάμενος δε τήν βασιλείαν δ πας αυτού Μανασσής έκ:37
μητρός μεν Έχίβας τoύνομαι πολίτιδος γεγονώς, άπέρρηξεν έαυτόν
τών τού πατρός επιτηδευμάτων και τήν έναντίαν έτράπετο πάν
είδος πονηρίας επιδείξάμενος εν τω τρόπω και μηδέν άσεβές παρα

ν D ν - --
λιπών, άλλά μιμούμενος τάς των Ισραηλιτών παρανομίας, οι εις
τον θεόν άμαρτόντες άπώλοντο" μιάναι δε και τον ναόν ετόλμησε
τού θεού και την πόλιν και την χώραν άπασαν, άπό γάρ τής εις 38
τόν θεόν καταφρονήσεως όρμώμενος πάντας τούς δικαίους τούς έν- C Υ Ω D ο κ.ν. - - αν ν ν

τους Εβραίους άπέκτεινεν, άλλ’ ούδε των προφητών έσχε φειδώ και

τούτων δέ τινας καθ’ ήμέραν άπέσφαζεν, ώστε αίματι βείσθαι τά
C ν ν 3 Σ ν D - ν α ν

Ιεροσόλυμα. λαβών ούν όργήν επί τούτοις ό θεός πέμπει προ-39
φήτας πρός τόν βασιλέα και το πλήθος, δι’ ών αυτούς ήπεί
λησε τάς αυτάς συμφοράς, ας συνέβη περιπεσείν τούς άδελφούς
2 - 2 ν Σ D - Σ ν Ο ν - ν ν

αυτών Ισραηλίτας εις αύτόν έξυβρίζοντας, οι δε τους μεν λόγους
ούκ έπίστευον, παρ’ ών ήδύναντο κερδήσαι τό μηδενός πειραθήναι
κακού, τους δ’ έργοις έμαθον άληθή τά παρά των προφητών,

α ν - D -- Σ ιν Σ» ο Ω ν Σ)

2. Ως γάρ τους αυτούς επέμενον, πόλεμον έπ' αυτούς έκίνει 40
παρά τε τού τών Βαβυλωνίων και Χαλδαίων βασιλέως, δς στρα
τιάν πέμψας εις τήν Ιουδαίαν τήν τε χώραν αυτών έλεηλάτησε και
τον βασιλέα Μανασσήν δόλω ληφθέντα και προς αυτόν άχθέντα
ν ΟΛ Σ) μ ν τ, α C - ν

πρός ήν ήβούλετο τιμωρίαν είχεν υποχείριον. δ δε Μανασσής τότε 41
συνεις έν οίους κακούς έστι και πάντων έαυτόν αίτιον νομίζων έδειτο

τού θεού παρέχειν αυτώ φιλάνθρωπον και έλεήμονα τον πολέμιον.

§ 37 = 4 Reg. XX 21, 2 Paral. ΧΧΧΠ 33; § 40 = 2 Paral. XXXII 11.

ROMSPLVELatZonaras II p. 198. ΕχcPeiresc.
2 μεν οn. ed. pr. Έχίβας) αχίβασRO αχιβάσΜ αχίβασSP έχειβασ

L έχεβάσV cohib Lat πολίτιδος) πολίτιδοσ δε LV απέρρηξενl incip. Εχο
εαυτόν, αυτόν, ό ex ώ, corr. Mι μεν αυτόν. Με 3 *ετρέπετο L

4 τρόπων πρώτω ROLVE παραλειπώνM καταλιπών E 5 οι εις αίσS
αισ εισ PLVLat 6 άμαρτώντεσ R εξαμαρτάνοντεσ MSPLVExc 8 τόν om.
ΟV πάντας, πάντασ ωμώσMSPExc και πάντασ LV τούς έν τών έν LV

10 δέ om. LV απέσφαξεν MV ώστεί ώστώ ROMExc βείσθαι

αγματι τη Ρ 12 τό) πρόσ το SPLV 13 *ας) άσM 14 αυτών αυτών
τούσE “έξυβρίσαντασExc 15 έδύναντο LV 16 * δε LV * έμαθον)
δ’ έμαθον Εχο παρά περί ΕΕχο 17 i. marg. δ' RΟ ΠΠ Lat ώσγάρ
τούσ, σγάρ τουσ i. Pas. L έπ’ αυτουσ L 18 παρά– 20 Μανασσής breuiat

(χ.

Εχο τε om. ed, pr. * Βαβυλωνίων και Χαλδαίων) χαίων και βαβυλωνίων
Μ δg om. ROE εστρατείαν MSP 19 επέμψας) έπεμψεν MSP *τήν
τε) και τήν τεSP αυτών om. ΜSPE 20 * βασιλέα om. Ο *μανασσή Β'

21 έβούλετο OM LVE 22 έστι κακουσ tr. V αίτιον εαυτόν tr. MSPE
Εχο 23 παρασχεΐν MSPLVEExc * τον πόλεμον LV

22ας
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ν - -- C Σ) ν C ν D -ν ν ν

χαρίζεται τούτο τής ικεσίας έπακούσας ό θεός αύτώ και πάλιν
εις τήν οικείαν ό Μανασσής άπολυθεις υπό τού τών Βαβυλωνίων

Σ) ν ν D Σ) - C ν -ν ν

42 βασιλέως άνασώζεται. γενόμενος δ' εις τά Ιεροσόλυμα τών μέν
προτέρων άμαρτημάτων περί τόν θεόν και την μνήμην έσπούδαζεν,

-- -ν -- - ν α

ει δυνατόν αυτώ γένοιτο, τής ψυχής έκβαλεϊν, ών επιβουλεύειν ώρ
μησε και πάση χρήσθαι περί αυτόν δεισιδαιμονία και τον ναόν
ήγγισε και την πόλιν εκάθηρε και πρός μόνω τό λοιπόν ήν τώ
χάριν τε τής σωτηρίας εκτείνεν τώ θεώ και διατηρείν αυτόν εύ
43μενή παρ’ όλον τον βίον, τά δε αυτά πράττειν και το πλήθος

εδίδασκε
μεμαθηκώς, οία παρά μικρών έχρήσατε συμφορά διά τήνΛ Σ) ν ν

έναντίαν πολιτείαν. έπισκευάσας δε και τον βωμόν τάς νομίμους
44 θυσίας έπετέλει, καθώς διέταξε Μωυσής, διοικησάμενος δε τά περί
τήν θρησκείαν δν δεί τρόπον και τής τών Ιεροσολύμων άσφαλείας
προενόησεν, ώστε τα παλαιά τείχη μετά πολλής επισκευάσας σπου
δής και έτερον αυτούς επιβαλεν, άναστήσαίτε και πύργους, ύψη» ή

-- Α. ν - D ΣΥ ν

λοτάτους τά τε πρό τής πόλεως φρούρια τους τ΄ άλλους και δή
ν -- D ν --

και σιτίων πάντων των εις αυτά χρησίμων όχυρώτερα ποιήσαι.
Σ -- ν - - ν αν ν ν

45 άμέλει δε τή πρός ταύτα μεταβολή χρησάμενος ούτω τον μεταξύ
διήγε βίον, ώς μακαριστός είναι και ζηλωτός εκείνου του χρόνου
46 λογιζομένου, άφ' ού τον θεόν ευσεβείν ήρξατο. ζήσας ούν έτη εξή

§ 41 = 2 Paral. XXXII 13.

ROMSPLVELat Zonaras II p. 198. ExcPetresc.
1 τούτο δε τούτο MSPVΕΕχο δε τούτω L. * ό θεός om. Εχο αυτών

αυτού (ού i ras. S) SE 2 τού om. M των om. Εχο 3 * δε LV τα
om. LVE 5 ών, ν eras, S ών επιβουλεύειν, ών μεταβουλεύειν ed, pr.

θεώ δε δουλεύειν ex Lat coni, ών– 6 δεισιδαιμονία, οι αα seruttium eius
et omnem cultus diuini religionem accedere Lat 6 αυτόν Β’ έναόν λαόν L

7 κα
ι

μόνον RO *τώ) τ
ο ROMLExc 8 τής om. Ο εκτίνειν SPLV

9 παρ' coni, πρόσ codd in Lat τά) ταύτα ROMELatExc αυτά
om. ΕΕχο 10 * εδίδασκεν. Εχο 12 θυσίας om. Ο επιτελεί ROExc

καθώς– 1
3 ασφαλείας Sicut constituti moysos diutnam eaponendo culturam.

eoden itaque modo et pro hicrosofymorum σαμιαία Lat διετάξατο μωσήσExc
διοικησάμενος) διηγησάμενοσ ROLat διαιτησάμενοσ LV δε om. ROLat

1
3 ο
ν

δεί τρόπον codem διαφue modo Lat δείl euan. R δήO 1
4

ώστε

τ
α παλαιά, ετάπα euan. Ε
,

ώστε τα ώστά τεO ώστε M και τα Eχο

* επισκευάσαι Exc επισκευάσασθαι V 1
5 επιβάλειν L επιβάλλειν V ανα

στήσατε και αναστήσεται. Εχο 16 τε) δε LV πρό] πρόσΜ τις LV

1
7 πάντων) και πάντων coni. τών om. ΜΕχο αυτά, αυτήν R αυτάσV

αυτών Exc post χρησιμων addit εισκομιδή Cocceji, συγκομιδή ego όχυ
ρότερα ΟΜε ποιήσασ Εχο 18 δει ούδε ΒΟ, om. Εχc 1
9 μακαρόσE
*ζηλωτήσ L έκείνου) έξ έκείνου Exc 20 λογιζομένου) coni. λογιζόμενοσ
codd, Exc * ευσεβείν S. L ήρξατο fin. Εχο

10

20
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10

15

κοντα επτά κατέστρεψε τόν βίον βασιλεύσας έτη πέντε και πεντή
κοντα και θάπτεται μεν αυτός έντους αυτού παραδείσους, ή βασι
λεία δε εις τόν υιόν αυτού παραγίνεται Αμμώνα μητρός Έμασέλ
μης μέν όνομα τετυχηκότα, έκ δε πόλεως Παζαβάτης ύπαρχούσης,
IV. 1. Ούτος μιμησάμενος τα του πατρός έργα, ά νέος ών 47

εκείνος έτόλμησεν, επιβουλευθείς υπό τών ιδίων οικετών άπέθανεν
έπι τής οικίας τής αυτού βιώσας έτη τέσσαρα και είκοσι, βασι
λεύσας δ’ εξ αυτών δύο μετήλθε δ’ αυτού το πλήθος τους φονες 48
και τώ πατρί συνθάπτουσιτών Αμμώνα, τήν δε βασιλείαν τώ παιδί
αυτού Ιωσία παραδίδούσιν όκταετεί τήν ήλικίαν όντι, ώ μήτηρ έκ
πόλεως μεν ήν Βοσκέθ, Ίέδις δε τούνομα, την δε φύσιν αυτός 49
άριστος υπήρχε και προς αρετήνεύγεγονός Δαυίδου του βασιλέως
έπιτηδευμάτων και σκοπώ και κανόνι της όλης περί τόν βίον έπι
τηδεύσεως εκείνω κεχρημένος, γενόμενος δε έτών δυοκαίδεκα τήν 50
εύσέβειαν και την δικαιοσύνην επεδείξατο" τόν γάρ λαόν έσωφρό
νιζε και παρήνει τής περί των ειδώλων δόξης ώς ουχί θεών όντων
άπoστάντας σέβειν τον πάτριον θεόν, τά τε τών προγόνων έπι
σκοπών έργα τα μεν άμαρτηθέντα διώρθου συνετώς ώς άν πρε
σβύτατος και νοήσαι το δέον ικανώτατος, όσα δ’ εύρισκεν εύγε
γονότα κατά χώραν έφύλαττέ τε και εμιμείτο. ταύτα δ’ έπραττε 51

§ 46 = 4 Reg. XXI 18, 2 Paral. ΧΧΧΙΙΙ 20.

ROMSPLVELatZonaras II p. 198sq. ExcPeirese.
1 *επτά) και επτά Ρά 2 εαυτού LV 3 αυτού om. W παραγίνεται

om. Μ Αμμώνα) άμμωνα SP άμωσον ΜαμμωνάV αμμωνάν Ε μητρός μη
τρόσμεν, μεν eXpunctum B Έμασέλμης) έμαλσέμης Μ έμασέμησSP maselmis
Lat βεσθαι et κεσθλεινησ (ante ε una littera abscissa) i. marg. L 4 μεν οm.Ο
όνομα τούνομα P Ίαζαβάτης) ιαταβάτησ OLV ιαβάτησMSP tecabath

Lat 7 οικείασL αυτού ROMSP εαυτού LV 8 δε έξS δύο έτη δύο Μ
δε LE * δε τούσ φονείσ αυτού τό πλήθοσ tr

.
V 9 πατρί] τε πατρι

RMLV τε πατρι Ο Αμμώνα, άμμωνα SP άμωσόν Μαμμωνά V cum Lat

* δ
ε

om. Ο 1
0

παραδίδωσιν ROMLVE οκταέτει SP όκταέτη VE

έκ πόλεως – 11 τούνομα) α
ιο αιμίαιο (μί boschethi nomine edia d
e

ciuitate

basaroth Lat 1
1

Βοσκέ9) βοσκέθ SPLat βοσκεθί LV Ίέδις) εδήσM εδεισ
SP ιεδισ Ρς έδεισ, i. marg. βαβουρώ εδδία L έδ.σ V τοΰνομα om. i. marg.
suppl. L. την δ

ε

φύσιν incip. ΕχcPeir 12 Δαυίδου), των δαυίδου SPLV
δάδ Exc - ζηλωτής post βασιλέως add. Dindorf; mini ante Δαυίδου Lacuna uid,

1
3 σκοπών, ν eras, i. marg. γρ και σκοπών Μ περιτήσ όλησ tr. M

1
4 δ
’ Ε 1
5 * ευσέβειαν δ
’

ευσέβειαν Ρ διοκαισύνην Ρ *επεδείξατο)
mirabilem esse monstrauit Lat έσωφρόνιζεν Exc 1

6

τής περί τήσ περί
τήσΜ περιτήσV εδόλων Ρ ώς on. ROMExc θεών, ών i ras.4 litt. P

οντων όντων ών V 1
8 άν) άν ό ROM ανε coni. 19 τό) διά τό Π
.

2
0 κατά) και κατά ROMILVLatExc
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σοφία και έπινοία τής φύσεως χρώμενος και τή των πρεσβυτέρων
πειθόμενος συμβουλία και παραδόσει τους γάρ νόμους κατακολου
θών ώς περί τήν τάξιν τής πόλεως και περί το θείον ευσεβείας
ευοδείν τε συνέβαινε διά τήν τών πρώτων παρανομίαν μή τυγχά
52 νειν άλλ’ εξηφανίσθαι περιών γάρ δ βασιλεύς και τήν πόλιν και
την χώραν άπασαν τά τε άλση τά τους ξενικούς άνεμένα θεούς
εξέκοψε και τούς βωμούς αυτών κατέσκαψεν, είτε δ’ άνάθημα τού
53 τοις υπό τών προγόνων άνέκειτο περιυβρίζων κατέσπα, και τούτω
τώ τρόπω τόν λαόν άπό τής περί αυτούς δόξης εις τήν τού θεού
θρησκείαν επέστρεψε και τάς συνήθεις επέφερε θυσίας αυτού τώ
βωμώ και τάς όλοκαυτώσεις, απέδειξε δέ τινας κριτάς και έπι
σκόπους, ώς άν διοικονεν τά παρ’ εκάστος πράγματα περί παν
τός το δίκαιον ποιούμενοι και τής ψυχής ούκ έλασσον αυτό περιέ
54 ποντες, διαπέμψας δε κατά πάσαν τήν χώραν χρυσών και άργυ
ροντούς βουλομένους έκέλευε κομίζειν εις επισκευήν τού ναού, όσον

55 τις ή προαιρέσεως ή δυνάμεως έχει κομισθέντων δε των χρημά
των τής επιμελείας του ναού και τής εις τούτο δαπάνης προύστησε
τόν τ’ έπι τής πόλεως Αμασίαν και τον γραμματέα Σαφάν και
τόν γραφέα των υπομνημάτων Ιωάτην και τον αρχιερέα Ελιακίαν,

56 οι μηδέν ύπερθέσει μηδε άναβολή δόντες άρχιτέκτονας και πάνθ'
όσα πρός τήν επισκευήν χρήσιμα παρασκευάσαντες είχοντο τών
έργων, και ό μεν ναός ούτως επισκευασθείς τήν τού βασιλέως
εύσέβειαν φανεράν έποίησεν.

§ 51 = 2 Paral. XXXIV 3, 4 Reg. XXII 2.

ROMSPLVELatZonaras II p. 199.
1 σοφία, ου σοφίαV και τή–2 πειθόμενος on. ROLV 2 συμβου

λεία Μ και] δε και V παραδόσει παραδώσει ML, fin. Εχο τους γάρ
sgg. corrupta τούσγάρ νόμουσM 3 ώς) ούτωσΜ όντωσSP μείut Lat
πόλεως) αίμttatis Lat πολιτείασ ΜSP πόλεως και om. V περί τό)

τήσ περί το ΜSPLV 4 συνέβενε Ο διά) διά τό ΜSPV διά τών L τών
πρώτων τούτων (i

.marg, τών πρώτων L) SPLV priorum rerum Lat τών προ
γόνων cor. 5 εξηφανίσαι Μ περιών) περιάγων (περιά charta inducta
euan. Μ) ROM και την πόλιν την πόλιν LV 7 εξέκοψε) εξέκοψέτε LV
αυτών om. Μ ανάθημα ά

ν

ανάθημα V 1
0

επέστρεψεν. ΟSP
επέφερον MSP και τάσ όλοκαυτώσεισ αυτού τώ βωμώ tr. SPLV 1

1 όλο
καυτώσεις συνήθεισ όλοκαυτώσεισΜ απέδειξε –12 πράγματα om. Lat

1
2 εκάστησ L. 13 έλαττον PL αυτό) αυτώ OL αυτών SP, om. Μ

1
4

διαπέμψας) διαπεμψάμενοσ SPLVE 15 * έκέλευσε MSP *εις) ώσ. V

1
6 ή (ante προαιρέσεως) om. Ε * έχει) έχoι Coccei 1
7 προέστησε

ROSPLVE 1
8

τ
ε MLV σαφάν Μ 1
9

γραφέα γραμματέα. Ο Ιωάτην)
toan Lat (ut uid) *Ελιακίαν ελακίαν OP* Meliachim Lat χελκίαν i. marg.L

2
0 μήδ’ LV 2
1

αποσκευήν LV 22 * ούτως iterat R

10

15
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2. Όγδοον δ’ ήδη και δέκατον της βασιλείας έτος έχων πέμ-57
πει πρός Έλιακίαν τόν άρχιερέα κελεύων τό περισσόν χωνεύσαντα
ποιήσαι κρατήρας και σπονδεια και φιάλας εις τήν διακονίαν, έτι
δε και όσος άν ή χρυσός έντους θησαυρούς και άργυρος και τούτον
5 προκομίσαντας εις τούς κρατήρας όμοίως και τα τοιαύτα σκεύη
δαπανήσαι. προκομίζων δε τον χρυσόν δ άρχιερεύς Ελιακίας έν-58
τυγχάνει τας ιερας βίβλους ταϊς Μωυσέος έν τώ ναώ κειμένας
και προκομίσας δίδωσιτώ γραμματεί Σαφά, ό δε άναγνούς παρα
γίνεται πρός τόν βασιλέα και πάντα όσα κελεύει γενέσθαι τέλος

10 έχοντα έδήλου, παρανέγνω δ’ αυτώ και τάς βίβλους αυτών). άκού-59
σας δε και περιρρηξάμενος την εσθήτα τόν άρχιερέα καλέσας Ελια
κίαν και αυτόν τον γραμματέα και των αναγκαιοτάτων φίλων τινάς
έπεμψε πρός τήν προφήτιν Οολδά, γυναίκα δε Σαλλούμου τών έν
δόξη τινός και δι’ ευγένειαν επιφανούς, και προσελθόντας έκέλευε

15 λέγειν λάσκεσθαι τόν θεών και πειράσθαι ποιείν ευμενή δέος γάρ
είναι, μή παραβάντων τους Μωυσέος νόμους των προγόνων αυτών
κινδυνεύσωσιν άνάστατοι γενέσθαι και της οικείας εκπεσόντες επ'
άλλοτρίας έρημοι πάντων καταστρέψωσιν οικτρώς τον βίον, άκού-60
σασα δ’ ή προφήτες παρά των πεμφθέντων ταύτα δι' αυτών ών

20 έπέστειλεν ό βασιλεύς έκέλευσεν αυτούς άπελθόντας πρός τόν βα
§ 57 = 4 Reg. XXII 4, 2 Paral. XXXIV 9.

ROMSPLVELatZonaras II p. 199.
1 δε LV 2 έλακίαν OMP* Meliachim Lat χελκίαν L περισσόν περισ

σόν τών χρημάτων MSPLVELat χωνεύσαντασ LV 3 “σπονδία ROM"L
διακονίαν ministerium dei Lat 4 τάν) εάν L κάν V ή ήν LVE

και η MSPLW et Lat τούτο MSPI, 5 προσκομίσαντασ SPLV προσκο
μίσαντεσ RO προκομίσαντα Bekker τά om. ΜS τα τοιαύτα σκεύη τάσ
φιάλασV 6 προσκομίζων ROSPIVE “έλακίασOMP* Meliachim Latχελ
κίασ L 7 βίβλουσV ταϊς om. V *μωυσέωσΜ μωϋσέωσSP μωϋσέρσ,
ο i. ras. L moseos Lat 8 προσκομίσασ ROL “σαφάν MSP saphae Lat
δ’ Ε 9 πάνθ' LV κελεύει κελεύσειε MSPV κελεύσειεν [L γενέ

σθαι om. Ο 10 δε LV αυτών om. Dindorf 11 και om. OE *περι
ρήξάμενοσ, ρι. ras.2 litt R “καλέσας) κελεύσασ LV έλακίαν Ρ" heliachim
Lat χελκίαν L 12 *γραμματαΐα R 13 "προφήτην M" Όολδά όλδά. Ο ό
ολδάP όλδάν LVEZon oldam Lat σαλλάμου Β σελούμου LVE saloni Lat
τών) τον Ρ εν δόξη) ένδόξων V 14 τινόσ, όσ ex ασ corr. Μ' έπιφανών
IVE έκέλευσε LV έκέλευσεν Ε 15 ετών) λέγειν τον P. *περάσασθαι Μ
16 μωυσέωσOMSP moseos Lat αυτών, ών eras P αυτοί comi. 17 κινδυνεύ
σουσιν ΜΡ κινδυνεύσωσιν, ωi.ras.S κινδυνεύουσιν L 18 ακούσασα -20 βασι
λεύς αμdiens auton prophelissa quae fueranία rege mandata Lat ακούσασ Ο

ν ν Σ - β α
19 «προφήτησR MHP παρά sqq. corrupta δι' αυτών ών) δι’ών αυτών

Μ 20 απέστειλεν SPL έκέλευεν ROL έκέλευεν an έκέλευσεν incertum V
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ν αν ν ν -- Ση Σ) 2 αν -- »η ΟΛ

σιλέα λέγειν, ότι το μεν θείον ήδη κατ' αύτών ψήφον ήνεγκεν, ήν
ούχ ικεσίας άν τις άκυρον ποιήσειεν, άπολέσαι τόν λαόν και της
χώρας έκβαλείν και πάντων άφελέσθαι των νύν παρόντων αγαθών
παραβάντας τους νόμους και τοσούτω μεταξύ χρόνω μή μετανοή
σαντας, τών τε προφητών τούτο παραινούντων σωφρονείν και την 5-- Ο

61 επί τοις άσεβήμασι τιμωρίαν προλεγόντων ήν, να πεισθώσιν, ότι
θεός έστι και ουδέν έψεύδετο τούτων ών αυτούς διά των προφη
τών κατήγγειλε, πάντως αυτούς ποιήσειν δι’ αυτόν μέντοι δίκαιον
γενόμενον εφέξειν έτι τάς συμφοράς, μετά δε τήν εκείνου τελευτήν
ν Λ -- ΣΥ D

τά κατεψηφισμένα πάθη τους όχλος έπιπέμψειν. 10

62 3. Οι μεν ουν τής γυναικός προφητευσάσης έλθόντες άπήγ
-ν - C ν -- ν ν D

γειλαν τώ βασιλεϊ. δ δε περιπέμψας πανταχού τόν λαόν έκέλευε
-- » Ο ν ν D c -- ν ν -ν

συνελθείν εις Ιεροσόλυμα τούς θ' ιερείς και τούς Λευίτας, πάσαν
63ήλικίαν παρείναι προστάξας. άθροισθέντων δε αυτών πρώτον

ν D - D ν C ν ν »η ν D A - ν

μεν αύτους άνέγνω τας ιεράς βίβλους, έπειτα στάς έπι τού βήμα- 15
τος εν μέσω τώ πλήθει όρκους ποιήσασθαι και πίστες ήνάγκασεν,

ή μήν θρησκεύσειν τόν θεόν και φυλάξειν τούς Μωυσέος νόμους,

64 οι δε προθύμως τ’ έπήνεσαν και τά παραινεθέντα υπό τού βασι
λέως ποιήσειν υπέστησαν θύοντές τε παραχρήμα και καλλιερούν
65 τες ήδη τον θεόν ικέτευον ευμενή και λεων αυτούς υπάρχειν. τον 20
δε άρχιερέα προσέταξεν ε

ί,
τ
ι

περισσόν υπό τών προγόνων σκεύος
τους ειδώλους και ξενικούς θεούς κατασταθεν ή

ν έντώ ναώ, τούτο
έκβαλείν συναθροισθέντων δ

ε

πολλών καταπρήσας αυτά την σπο

$ 60 = 4 Reg. XXII 15, 2 Paral. XXXIV 23, § 65 = 4 Reg. ΧΧΙΙΙ 4.
ROMSPLVELatZonaras II p

.

199.

1 *ήδη om. Μ ήνεγκεν εξήνεγκεν Ε 2 άν τις αντικρυσ ROLA

4 * τοσούτων (ων ex oν corr. Β) ΒΟ *χρόνων (ω corr. Β) ΒΟ 5 τε) γε
Ο ν

Bekker τούτοι τούτοισV σωφρονείν fort, spurium 7 ών ουν L ούν V

8 πάντως πάντων LV “δι" δεΐ BOM 9 έφέξειν, ε corr. exεί uid. S

εφέξει Ε μετά) και μετά ROELat δ
ε

om. OE et ut uid. Lat 10ετά om. RO
πάθη] παθήματα LV 12 έκέλευσεMSPLVE συνελθείν έκέλευσεν tr

.

LV

1
3 *εις ειστά MSP θ' ex Lat, om. codd. πάσαν) πάσάντε MSPLat

1
4 προστάξασπαρείναι t
r,MSP 1
5
κ
α
ι

έπειτα, ει i ras, L. στάς om. V

1
6 εποιήσασθαι, επιποιήσασθαι ROM πίστιν ROLVE 1
7 ή ROMS PLV

θρησκεύσειν) coni. θρησκεύσαι codd. Ε φυλάξειν] coni. φυλάξαι codd. Ε

φυλάττειν Zon νόμουσ μωϋσέωσ tr. P μωσέωσ Ο μωϋσέωσMSP 1
3 τ
'

επήνεσαν τ
ε

ήνεσαν ROM τ
ε

έπήνεσαν SP έπήνεσαν LV e
t turauerunt Lat

1
9 * υπέστησαν, ύ ex έ corr. L 20 ήδη om. Μ ε λεω ROM 2
1 δ'MSP
22 κατασταθεν, στα i. mas. 1 litt. m. 2 M. τούτω ΒΟ
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δόν αυτών διέσπειρε και τους ιερείς των ειδώλων ούκ όντας εκ
τού Ααρώνος γένους άπέκτεινε

4. Ταύτα δε έν τους Ιεροσολύμους διαπραξάμενος ήκεν εις 66
την χώραν και τα κατασκευασθέντα έν αυτή υπό Ιεροβοάμου του
βασιλέως εις τιμήν των ξενικών θεών ήφάνισε και τα όστά των
ψευδοπροφητών επί τού βωμού, δν κατεσκεύασε πρώτος Ιερόβαμος,
κατέκαυσε. ταύτα δε προφήτην κατελθόντα πρός Ιερόβαμον θυσιά-67
ζοντος αυτού και παντός άκούοντος τού λαού προκαταγγείλατά
γενησόμενα, ότι τις έκτού Δαυίδου γένους Ιωσίας τούνομαποιήσει
τά προειρημένα, συνέβη δε ταύτα λαβείν τέλος μετά έτη τριακό
σια και έξηκονταέν.
5. Μετά δε ταύτα δ βασιλεύς Ιωσίας πορευθείς και πρός 68

τους άλλους των Ισραηλιτών, όσοι την αιχμαλωσίαν καί τήν δου
λείαν τήν υπό τών Ασσυρίων διέφυγον, άφείναι μεν τάς άσεβείς
πράξεις και τας τιμάς τάς πρός τούς άλλοτρίους θεούς έγκατα
λιπείν έπεισε, τον δε πάτριον και μέγιστον θεόν ευσεβείν και
τούτω προσανέχειν" τάς οικίας τε καί τάς κώμας ήρεύνησε και τάς 69
πόλεις, μή τις ένδον έχοι τι τών ειδώλων υπονοών, ού μήν άλλά
και τά τους βασιλευομένους έφεστώτα άρματα, ά κατεσκεύασαν οι
πρόγονοι, και ε

ί,

τ
ι

άλλο τοιούτον ήνώ προσεκύνουν ώ
ς

θεώ έβά
στασε και καθαρίσας ούτω την χώραν άπασαν εις Ιεροσόλυμα των 70

λαόν συνεκάλεσε κάκεί την άζύμων εορτήν και την πάσχα λεγομένην

§ 66 = 4 Reg. XXIII 15; $ 70 = 2 Paral. XXXV 1
,
1 Esra I 1.

ROMSPLVELatZonaras II p. 199 sq.

1 διέσπειρεν ΟSP 2 * απέκτεινε) απέφηνε LV 3 δ
’

MSPLV 4 τα
om. M-S 6 τόν) ώ

ν
Ο “κατεσκεύασε, εσε. Τας. Β κατέκαυσε Ο Ιερόβαμος

ιεροβόαμοσOMSPLVLat ό ιεροβόαμοσE 7 “κατέκαυσε κατέσκαψε Mπυρί
παραδέδωκε RO concrenault Lat ταύτα - 11 έξηκονταέν) θ

α έφίμr guae με
miens propheta a

d

ierοban cum le sacrificaret e
t omnis populus audiret futura

esse praediaserat hoc modo terminum perceperunί, φuando θ
α

φenere dauid tosίας
nomine /eciί θ

α φuae praedicta sunt ante annos recentos seωaginία e
t unum

Lat προφήτην κατελθόντα) προφήτου κατελθόντοσ Ο κατελθόντα τόν προ
φήτην αχίαν LV κατελθόντα προσελθών Zon ιεροβόαμον MSPLVE
"θυσιάζοντοσ, οσ i. Tas. L 8 τά γενησόμενα] γενησόμενα Cocceji, mini

suspecta 9 τις τήσMS ότι –10 προειρημένα u
.

1
0 post τέλος tr
.

LVLat

e
t u
t

uid. ΕZon 1
0 ταύτα, τότε VE “τριακόσια εξήκοντα και εν L τζά V

1
2 και πρός έπι. Ο 1
3 *άλλους ομηρίας Lat 1
5 έγκαταλειπείν ML

1
7 τάς κώμας) κώμασ LV ήρεύνησε, εύi ras. S 18 πόλεις τε πό

λεισ OL τήσ πόλεωσ R αιμίαΐen Lat 19 τά om. L. τους βασιλευομένους

έφεστώτα om. Lat 2
0

ώ
)

δROMLV θεώ θεόν LV 2
1 “καθαρίσα Μ

ούτωσOL 2
2 τήν αζύμων τών αζύμων Ο τήν άζυμον ΜE την τών

αζύμων LV και την την LVELat τήν και Dindorf
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ήγαγεν έδωρήσατό τε τω λαώ τό πάσχα νεογνούς ερίφους και
71 άρνας δισμυρίους, βούς δ' εις όλοκαυτώματα τρισχιλίους, παρείχον
δε και τών ιερέων οι πρώτοι διά τό πάσχα τους ιερεύσιν άρνας
δισχιλίους εξακοσίους και τους Λευίτας πεντακισχιλίους άρνας
72 έδοσαν οι προεστώτες αυτών, βούς δε πεντακοσίους, και γενομένης 5
ούτως άφθόνου τής τών ιερείων εύπορίας τάς θυσίας έπετέλουν
τους Μωυσέος νόμος, έκάστω τών ιερέων εξηγουμένων και διακο
νουμένων τους όχλος, και τού μηδεμιαν άλλην ούτως άχθήναι τοις
Εβραίους εορτήν άπό τών Σαμουήλου τού προφήτου χρόνων αίτιον
ήν το πάντα κατά νόμους και κατά τήν άρχαίαν παρατήρησιν τής 10
73 πατρίου συνηθείας επιτελεσθήναι. ζήσας δ’ εν ειρήνη μετά ταύτα
δ Ιωσίας έτι δε και πλούτω καί τή παρά πάσιν εύδοξία κατέ
στρεψε τούτω τω τρόπω τόν βίον
74 V. 1. Νεχαύς δ τών Αιγυπτίων βασιλεύς έγείρας στρατιάν
έπι τον Ευφράτην ήλασε ποταμόν Μήδους πολεμήσων και τους 15
Βαβυλωνίους, οι τήν Ασσυρίων κατέλυσαν άρχήν τής γάρ Ασίας
75 βασιλεύσαι πόθον είχε γενομένου δ’ αυτού κατά Μένδην πόλιν,
ήν δ' αύτη τής Ιωσίου βασιλείας, μετά δυνάμεως εργεν αυτόν διά
τής ιδίας ποιείσθαι χώρας τήν επί τούς Μήδους έλασιν πέμψας
δε κήρυκα προς αυτόν Νεχαύς ούκ έπ’ αυτόν στρατεύειν έλεγεν, 20
άλλ’ έπι τον Ευφράτην ώρμηκένα μή παροξύνειν δ’ αυτόν έκέ
λευεν, ώστε πολεμεν αυτώ κωλύοντι βαδίζειν έφ' ού διέγνωκεν.
76'Ιωσίας δε oύ πρoσίετο τά παρά τού Νεχαύ, άλλ’ ούτως είχεν ως
μή συγχωρείν αυτώ την οικείαν διέρχεσθαι, τής πεπρωμένης ομαι

§ 70 – 2 Paral. XXXV 7, 1 Esra I 7.
ROMSPLVELatZonaras II p. 200.
1 το πάσχα) in pascha Lat, seclusit Dindorf 2 δισμυρίους) τρισμυρίουσ

MSPIVLat δε ΠΑΥ όλοκαύτωσιν SP 3 ιερέων) μdaeorum Lat Iου
δαίων Hudson 5 έδωσαν Μ 6 αφθόνωσL ιερείων) ιερέων ROMP
7 *μωϋσέωσMSPV moseos Lat εκάστου MSPVLat ιερέων bostias Lat
και διακονουμένων om. Μ 11 i. marg. ε' R W Lat δε Ε. 12 ό

om. ΜSPWE δε τε MSP 14 Νεχαύς) νεχαώσR νεχαούσM νεχαώ SPLat
νεχαώσLV νεχαόσE κό) δ’ ό RO δε ό (δε s, L) MLV ετών on. ROM
εγείρας) αγείρασ PCοccei στρατείαν RSP 15 τούς om. LIVE 16 στην
ασσύριον SP 17 δε ROSPLV * Μένδην μήδην.Ο medin Lat 18 δεLV
*είργεν PL 19 ποιήσθαι Ο 20 Νεχαύς νεχάουσΜνεχαώσSPV ό νεχαώσL

ναχασ s, m.2 E mechao Lat 21 όρμηκένα Μ 22 *ώστεί ώστε τουσ Ο
* αυτώ αυτόν LV κωλύοντα V διέγνωκε Ρ 23 Νεχαύ) νεχάουΜ νε
χαώνοσ SPLV νεχαού E mechao Lat έσχεν Μ 24 διεξέρχεσθαι LV ΤΕΕ

πρωμένης πεπρωμένησ αλαζονείασ (-νίασ Ο ROM



ΑΝΤΙΩ. ΙύD. Χ 76-82 (ν
.
1
.
2
) 347

5

10

εις τούτ’ αυτόν παρορμησάσης, να λάβη πρόφασιν κατ' αυτού,
διατάσσοντος γάρ αυτού τήν δύναμιν και έφ’ άρματος από κέρως 77

έπι κέρας όχoυμένου τοξεύσας τις αυτόν των Αιγυπτίων έπαυσε
τής πρός τήν μάχην σπουδής τώ τραύματα γάρ περιαλγής ώ

ν

έκέλευσεν ανακληθήναι το στράτευμα και υπέστρεψεν εις τ
ά Ιερο

σόλυμα, τελευτά δ
’
έκ τής πληγής έκεί τόν βίον και κηδεύεται έν

ταϊς πατρώας θήκας μεγαλοπρεπώς βιώσας μεν έτη τριακοντα
εννέα, βασιλεύσας δε τούτωνεν και τριάκονται πένθος δ

’

έπ’ αυτώ 7
8

μέγα τού λαού παντός ήχθη πολλαίς ήμέρας οδυρομένου και κατη
φούντος Ιερεμίας δ

ε δ προφήτης επικήδειον αυτού συνέταξε μέλος
[θρηνητικόν), δ και μέχρι νύν διαμένει, ούτος ο προφήτης και τα 79

μέλλοντα τή πόλει δεινά προεκήρυξεν έν γράμμασι καταλιπών και

τήν νύν έφ’ ήμών γενομένην άλωσιν τήν τε Βαβυλώνος αίρεσιν

ο
ύ

μόνον δ
ε

ούτος προεθέσπισε ταύτα τους όχλος, άλλά και ο

προφήτης Ιεζεκίηλος, δ
ς

πρώτος περί τούτων δύο βίβλους γράψας
κατέλιπεν ήσαν δ

ε
ο
ι

δύο τ
ώ γένει ιερείς, άλλ’ ό μεν Ιερεμίας 80

έν Ιεροσολύμος διήγεν άπό τρισκαιδεκάτου έτους τής Ιωσίου βασι
λείας έως ο

ύ

κατεσκάφη ή πόλις και ο ναός τά μέντοιγε συμ
βάντα περί τούτον τον προφήτην κατά χώραν δηλώσομεν.

2
.

Τελευτήσαντος δ
ε Ιωσίου, καθώς προειρήκαμεν, τήν βασι-81

λείαν δ πας αυτού διαδέχεται Ιώαζος τoύνομα τρίτον και εικοστόν
ήδη έτος γεγονώς, και ούτος μεν εν Ιεροσολύμος έβασίλευσε μη
τρός Αμιτάλης και πόλεως Τομάνης άσεβής δ

ε

και μιαρός τόν
τρόπον δ δε τών Αιγυπτίων βασιλεύς υποστρέψας άπό τής μάχης 82

§ 76 = 2 Paral. XXXV 23, 1 Esra 127, § 79,80 – Ιerem. I 1, Ezech. I 2.
ROMSPLVELatZonaras II p. 200.

1 εις om. RO τούτο Ι. 2 από κέρως έπι κέρας) om. V, S. L.

3 "όχούμένου, νου ex νοσ corr. R έρχομένου S 4 γάρ) δε LV 5 έκέλευσε

P
,

ανακλιθήνα. Με τον τόE τ
α οn, MSPE 6 σ
ε EOSPLν

εκεί, εκείνησ SPLV e
t u
t

uid. Lat εν μέν εν ROMLV 7 * μεν iterat R

*τριακονταεννέα χθ΄ V S δε MPL επ’ αυτόν R 1
0 δ
’

MSPE
συνέταξεν αυτού (αυτώE) tr

.

LVE μέλλοσL “θρηνητικόν θρηνιτικόν ΕΕ
spurium uid. 1

2

*προεκήρυξε Μπροεκήρυξ' conί. *γράμμασι) γράμμα V

*καταλειπών Μ 1
3 * Βαβυλώνος) βαβυλωνίαν Μ *αίρεσιν migra

tionen Lat 1
5 * Ιεζεκίηλοσ ΟΡ εζεκιήλοσ V έζεκίηλοσ L. δς οm SLVE

Lat βίβλους βιβλία MSPLVEZon 16 “κατέλειπεν Μ 18 γε om. P

1
9 τούτον τούτων V" τόν) τω O δηλώσωμεν Μ 2
1 Ιώαζος ιώχαζοσ

SPϊωάχαζοσLVE ioachaz Lat * τρίτον) περί τρίτον MSP 22 έτοσήδη tr
.
Ο

έβασίλευσ V" 23 αμητάλησ ROP amithal Lat και πόλεως Τομάνης
om. M και de Lat έκ coni. Τομάνης τωμιάνησSP τωμάνησLV thobama
Lat Λοβάνης Hudson Λοβάνης γεγονώς coni. 24 i. marg. ε΄ Ο Τ Ι Lat
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μεταπέμπεται τον Ιώαζον προς αυτόν εις Αμαθά καλουμένην πό
λιν, ήτις έστι τής Συρίας, και τον μεν έλθόντα έδησε, τώ, δέπρεσ–
βυτέρω αυτού άδελφώ όμoπατρίω όντι Eλιακείμω τούνομα τήν
βασιλείαν παραδίδωσι μετονομάσας αυτόν Ιωάκεμον τή δε χώρα

8
3 έπέταξεν έκατόν άργυρίου τάλαντα, εν δ
ε χρυσίου, και τούτο μεν

έτέλει δ Ιωάκειμος τό πλήθος των χρημάτων, τον δε Ιώαζoν άπή
γαγεν εις Αίγυπτον, δς και ετελεύτησεν εν αυτή βασιλεύσας μήνας
τρείς ήμέρας δέκα ή δε του Ιωακείμου μήτηρ έκαλείτο Ζαβουδά,

εκ πόλεως δ
’

ή
ν Αβουμάς, ετύγχανε δ
’

ών τήν φύσιν άδικος και
κακούργος και μήτε πρός θεόν όσιος μήτε πρός άνθρώπους έπι
εικής.
84 VI. 1

.

Έτος δ
’

αυτού τής βασιλείας τέταρτον ήδη έχοντος τήν

Βαβυλωνίων άρχήν παραλαμβάνει Ναβουχοδονόσορoς όνομα, δς υπό
τόν αυτόν καιρόν μετά μεγάλης παρασκευής έπι Καρχάμισσαν άνα
βαίνει πόλιν, έστι δ

'

αύτη πρός τώ. Ευφράτη ποταμώ, διεγνωκώς
πολεμεν τ

ώ των Αιγυπτίων Νεχαύ, υπό τούτω γάρ ή
ν

άπασα ή

8
5 Συρία. μαθών δε τήν τού Βαβυλωνίου προαίρεσιν καί τήν έπ'

αυτόν στρατείαν δΝεχαΐς ουδε αυτός ώλιγώρησεν, άλλά σύν πολλή
χειρι τον Ναβουχοδονόσορoν άμυνούμενος ώρμησεν έπι τον Ευφρά

8
6 την συμβολής δ
ε

γενομένης ήττήθη και πολλάς απέβαλε μυριάδας

έν τ
η μάχη. διαβάς δ
ε

τόν Ευφράτην ό Βαβυλώνιος την άχρι

$ 81 = 4 Reg. XXIII 30, 2 Paral. XXXVI 1
;
$ 84= Jerem. XXVI 2.

ROMSPLVELatZonaras II p. 200 sq.

1 Ιώαζον) ωάχαζον SPLVELat αυτόν ROMSPLV εις) a Lat Aμαθά)
σαμαθά RMSP αμαθά V emath Lat 3 *έλιακίμω Β'OMSP έλακείμω L.

eliachim Lat 4 μετωνομάσασ Ρ
ά

ειωάκιμον RMSPV ioachim Lat 5 χρυ
σού LVE τούτο) τό Μ τώ, coni. 6 ιωάκμοσMSP Ιωάκεμον V" toachim
Lat post χρημάτων Lacunam statuo cf

.
4 Reg. ΧΧΙΙΙ 35 Ιώαζον) ωάχα

ζον SPLVELat 7 *εις) εισ την Zon * τρεισ μήνασ tr. L: 8 τρεις) γ. S

κιωακίμου MSPioachim Lat ζαβουδάRW ζαβούδα MSPζαβουδία L 2αθμd Lat

9 ή
ν ήWι άβούμασMSP 1
2 i. marg. ζ' R WII Lat δ
ε LIVE τέ

ταρτον ήδη τήσβασιλείασ(την βασιλείαν Ε
)
tr
.

LVE 1
3

παραλαμβάνει παραμ
βάνει. Ο παραλαμβάνει τισ MSPLVELat “ναβουχαδανάσαροσM 1

4 καρχα
μισσάν Β καρχαμσαν Ο καρχάμησαν MV καρχαμμησάν M" καρχαμησάν S καρ
μάχησαν Ρ καρχάμησσαν L' ad archanim Lat 15 έφράτη L ποταμώ om.
MSPLW πολεμεν διεγνωκώσ tr. MSPLV 1

6 Νεχαύ) νεχάουσM νεχαώνι
SPV έχαώνι L νεχαώ [E mechaom Lat άπασα ήν tr

.

LV 1
8

αυτόν αυτώ Ο

στρατιάν Γ. νεχαύσ, σ ex ν corr. Η νεχάουσM νεχαώσSP νεχαώσ
LV mechao Lat 1
9

τόν) τού L' Ναβουχοδονόσορον) ναβουχοδονόσορα SP
ναβουχοδονόσορ M" ναβουχοδονοσόρου L" άμυνούμενος Coccei άμυνόμενοσ
codd. ώρμησεν) έξώρμησεν SPLV 2
1 *δε γάρ RO *την άχρι – p.349,4
Βαβυλώνιος om. L.

10

15

20
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Πηλουσίου παραλαμβάνει Συρίαν πάρεξ της Ιουδαίας, τέσσαρα 87
δ’ έτη βασιλεύοντος ήδη του Ναβουχοδονοσόρου όγδοονήντώ Ιωα
κείμω τώ τών Εβραίων έχοντι τήν άρχήν, και στρατεύει μετά πολ
λής δυνάμεως επί τούς Ιουδαίους δΒαβυλώνιος φόρους αυτών τον
Ιωάκεμον ή πολεμήσειν άπειλών. δ δε δείσας τήν άπειλήν και
την ειρήνηνάντικαταλλαξάμενος των χρημάτων ήνεγκεν αυτώ φόρους
ούς έταξεν έπι έτη τρία
2. Tώ δε τρίτω στρατεύειν τους Αιγυπτίους άκούσας έπι τόν 88

Βαβυλώνιον και τους φόρους αυτώ μή δούς διεψεύσθη τής ελπίδος,

οι γάρ Αιγύπτιοι ποιήσασθαι την στρατείαν ουκ έθάρρησαν. ταύτα 89
δε ό προφήτης Ιερεμίας κατά πάσαν ήμέραν προύλεγεν, ως μάτην
τας παρά των Αιγυπτίων έλπίσι προσανέχoυσι, και ως δει την
πόλιν υπό τού Βαβυλωνίων βασιλέως άνάστατον γενέσθαι, και
Ιωακείμω τώ βασιλε χειρωθήναι υπ' αυτού, άλλά ταύτ’ ουδέν 90
χρήσιμον ούκ όντων των σωθησομένων ελέγετο και γάρ τό πλήθος
και οι άρχοντες άκούοντες παρημέλουν, και πρός όργήν λαμβάνον
τες τα λεγόμενα ως οιωνιζομένου κατά του βασιλέως τού προφήτου
τόν Ιερεμίαν ήτιώντο, και υπάγοντες δίκη καταψηφισθήναι πρός
τιμωρίαν ήξίουν και οι μεν άλλοι πάντες ήνεγκαν τάς ψήφους 91
κατ' αυτού οι και άπέγνωσαν των πρεσβυτέρων, οι δε σοφής όν
τες διανοίας άπέλυσαν τόν προφήτην άπό τής αυλής και τους άλλους
συνεβούλευσαν μηδέν διαθείναι κακόν τόν Ιερεμίαν έλεγον γάρ 92
ούμόνον τούτον προλέγειν τη πόλει τά μέλλοντα, άλλά και Μιχαίαν

κ
α
ι

8 - 4 Reg Xχιν 15 και 30 – Teren XXXπ 1
.

RoMSPLVELa Zonaras πρ. 20.

2 δ
ε VE ante ήδη spat. uacuum 1
1 litt. Μ όγδοονήν όγδοοο ήν Ε

όγδόην Μ * Ιωακείμω ιωακίμω SP άμω Μ ιοαchino Lat 4 έπι την ιου
δαίαν Ε τόν om. W ιωάκιμον MSP oachim Lat 6 αντικαταλλαξάμενος
αντιλλαξάμενοσ Ρ" ήνεγκεν, νεγ. i. Pas. R 7 τρία έτη tr

. LE 8 i marg.

η R VIII Lat κ
α
ι

τρίτων τετάρτω fort. *τούς om. Ο 1
0

στρατιάν LE

1
1 έδ’MSP ιερεμίασ ό προφήτησ tr
.

LVE ήμέραν on. RO 1
2

δει την

πόλιν) πέπρωταιτή πόλει LVE 13 Βαβυλωνίων βασιλέως) βαβυλωνίου LVE
Ιωακείμω (ϊωακίμω MSP) τώ βασιλείς ιωακείμω Ε Ιωάκεμον τον βασι

λέα V 14 *ύπ" πρόσ PLV πέπρωται post αυτού add. Cocceji ταύτα Ε

οϋδεν) εισ ουδέν MSPLVE 1
5

σωθησομένων συνθησομένων. Ο θησομέ
νων Μ" 16 άρχοντες ήγεμόνεσLV ακούσαντεσ LV όργήσL 1

7 οιω
νηζομένου M 1

8

δίκην OM πρός τιμωρίαν) μ
t a
d supplicium ημοφue trade

retur Lat 19 * άλλοι) ημlti Lat 20 ο
υ και οι δ
' (δεLV) MSPLVELat

απέγνωσαν τους serunt Lat κατέγνωσαν coni. *δε) και V 21 *διανοίας

» η Σ β ΟΥ

iterat P
ι

από της αυλής om. Lat 22 διαθήναι ROM τόν Ιερεμίαν κακόν
tr. R 23 ου μη RO Mιχαίαν ι Θχ η corr. B μιχαίαν τόν Ο mioheas Lat
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πρό αυτού ταύτα κατηγγελκένα και πολλούς άλλους, ών ουδείς υπό
τών τότε βασιλέων οϋδεν έπαθεν, άλλ’ ώς προφήτης του θεού τι
93μής έτυχε, τούτοις καταπραΰναντες το πλήθος τους λόγους έρρύ
σαντο τής κατεψηφισμένης αυτού κολάσεως τον Ιερεμίαν, δς άπάσας
αυτού τάς προφητείας συγγραψάμενος νηστεύοντος τού δήμου και
έκκλησιάζοντος έντώ ιερώ μηνι ένάτω του πέμπτου έτους τής Ιωα
κείμου βασιλείας άνέγνω τήν βίβλον, ήν περί των μελλόντων συμ
βήσεσθαι τή πόλει και τώ ναώ και τους όχλος ήν συντεταχώς
94 άκούσαντες δ’ οι ήγεμόνες λαμβάνουσι παρ’ αυτού τό βιβλίον και
κελεύουσιν αυτόν τε και τον γραμματέα Βαρούχον έκποδών αυτούς
ποιήσαι, μή τισι δήλοι γένωνται, τό δε βιβλίον αυτοί φέροντες
τώ βασιλεί διδόασιν. δ δε παρόντων αυτώ τών φίλων έκέλευσε
95 τον αυτού γραμματέα λαβόντα άναγνώνα. άκούσας δε τών εν τω
βιβλίω και όργισθείς δ βασιλεύς διέρρηξέ τε και βαλών εις πύρ
ήφάνισε, ζητηθέντας δε τόν τε Ιερεμίαν και τον γραμματέα Βα
ρούχον έκέλευσεν άχθήνα προς αυτόν κολασθησομένους, ούτοι μεν
ούν διαφεύγουσιν αυτού τήν όργήν.
96 3. Μετ' ου πολύν δε χρόνον στρατευόμενον έπ’ αυτόν τον
τών Βαβυλωνίων βασιλέα δέχεται κατά δέος τών προειρημένων υπό

τού προφήτου τούτου, ουδέν νομίζων πείσεσθαι δεινόν μηδε άπο
97 κλείσας μηδε πολεμήσας, άπελθών δ’ εις αυτόν δ Βαβυλώνιος ουκ

§ 92= Πerem.ΧΧΧΙΙΙ 17; § 93= Πerem. XLIII 1; § 96= 4 Reg. XXIV 2.

ROMSPLVELatZonaras II p. 201.
1 κατηγγελκένα) καταγγελκένα. Η κατακελκένα. Ο κατηγκελκένα L.

άλλους μεν ROMLV, om. Lat 2 έπαθαν Ο τού, υπό τού LV 3 τό

πλήθος τα πλήθη L, εύσαντο Βερίσαντο L 4 αυτού ορία Ε 5 το
αυτού tr. MSPLVE δήμου) δί. ras. m. 2 S πλήθουσ V 6 έννάτω ΟΜS"
PLVE ετής om. Μ ε ιωακιμου MSP ioachim Lat 7 την βίβλον ήν)
το βιβλίον δE συμβήσεσθαι μελλόντων tr

.

LVE 8 "όχλος) όπλοσRO

9 δεLV *ήγεμόνες γεμόνεσ Μ 1
0

βάρουχον MSPE αυτούς) αύ
τούσROPLV εαυτούσ SE, om. Μ 1

1 * ποιήσαι, γενέσθαι PLV 12 κα
ι

όχι

δώασιν Μ έκέλευσε έκέλευσεν αυτώ, ν αυτώ del man. 1 Μ 13 αυτού

ΒΟ εαυτού MSPIV 1
5 ζητηθέντα LV τε om. LV * Ιερεμία M

* βάρουχον MSPE 1
6

αχθήνα αναχθήναι SPL adduoi Lat 1
7

ούν ούν

μη ευρεθέντεσE * όργήν) όρμην LV 1
8 *πολύ L. *στρατευόμενον

έπ’ αυτόν μcητοπίcη σοntra se oun magno eωerciίμ Lat στρατευόμενον,

om. M στρατευσάμενον SPLVE *τόν om. L" 1
9

έδέχεται βοοderis μre
susoepit Lat δέχεται όμολογία comi. δέος) τό δέοστό παρά MSPV δέοσ

τ
ό παρά L. 2
0 τούτου, τούτκα Β τούτουσΜ τούτου ώσSPLV ουδενί

μηδέν Ε μηδε μηδ’ MLV μή 8 μή Ρ ούτε E μήτε Dindorf 2
1 μηδε)

ούτε E μήτε Dindorf απελθων– Βαβυλώνιος) cumφue rea babyloniae in

5

10

15
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έφύλαξε τάς πίστες, άλλά τούς άκμαιοτάτους και κάλλει διαφέρον
τας τών Ιεροσολυμιτών άπέκτεινε μετά τού βασιλέως Ιωακείμου,

δν άταφον έκέλευσε βιφήναι πρό τών τειχών, τον δε υιόν αυτού
Ιωάκεμον κατέστησε βασιλέα της χώρας και της πόλεως, τους δ'
έν άξιώματι τρισχιλίους όντας τον αριθμών αυτού αιχμαλώτους λα
βών απήγαγεν εις τήν Βαβυλώνα εν δε τούτοις ήν και ο προφή
της Ιεζεκίηλος πας αν και τέλος μεν τοιούτον Ιωάκεμον τον
βασιλέα κατέσχε βιώσαντα μέν έξ

ι

και τριάκοντα έτη βασιλεύσαντα

δ
ε

τούτων ένδεκα, δ δ
ε

διαδεξάμενος αυτού τήν βασιλείαν Ιωά
κειμος, έκ μητρός μεν Νοόστης όνομα πολίτιδος δέ, έβασίλευσε
μήνας τρείς ήμέρας δέκα
VΠ. 1. Τον δε τών Βαβυλωνίων βασιλέα δόντα τήν βασιλείαν

Ιωακείμω παραχρήμα έλαβε δέος" έδεισε γάρ, μή μνησικακήσας
αυτώ τής τού πατρός άναιρέσεως άπoστήση τήν χώραν αυτού, πέμ
ψας το γαρούν δύναμιν έπολιόρκει τον Ιωάκεμον έντους Ιεροσο
λύμος. δ δε φύσει χρηστός ών και δίκαιος ουκ ήξίου την πόλιν
κινδυνεύουσαν δι’ αυτόν περιοράν, άλλ’ άπάρας την μητέρα και
τούς συγγενείς παραδίδωσι τους πεμφθείσιν υπό τού Βαβυλωνίου
στρατηγούς όρκους παρ' αυτών λαβών υπέρ τού μηδέν μήτ’ αυτούς

§ 97 = Πerem. XXII 18; $ 99 – 4 Reg. XXIV 6.

ROMSPLVELatZonaras II p. 2018α.
trasset in ciuitatem Lat απελθών εισελθών ΜL δεLV αυτόν, αυτήν

MSPV αυτήν L ό Βαβυλώνιος RO et i.marg, L
,

om. ΜSPLV

1 *αλλά) αλλά και Ρ 2 *ϊωακίμου MSP ioachim Lat 4 Ιωάκεμον,
ϊωάκιμον Μ” ιωάχιμον Μ"SP εχονίαν L εχωνίαν V ιωακείμ Ε λοαρλι (ioach

in argumentis) Lat τήσ πόλεωσ και τήσ χώρασ tr
.
V “δε LV 5 αυτού,

αυτούσMSPLV 6 τήν om. MPE δ
ε δή, SPL και om. M 7 κίεζεκίη

λοσΟ δέζεκίηλοσ L. *Ιωάκεμον Ιωάκιμον M τον Ιωάκιμον SP τον Ιωά
κειμον L ioachim Lat 8 κατέσχε τόν βασιλέα tr. LV έτη βιώσασ εξ και
τριάκοντα tr. Ε έτη on MLV 9 Ιωάκειμος ιωακείμ ROEZon ωάκμοσ
Με ιωάχιμοσ Μ"SP Ιωαχίμ (ι ex ει corr) et i. marg. εχονίας L εχωνιασ V

toachim Lat 1
0 Νοόστης) νοότησ (i
.

marg. nihil) Η νοστήσΜ νοοστήσ SP
moos Lat νέθησ aut νέθα i. marg. L. πολίτιδος δέ1 ιεροσολυμίτιδοσ LV

1
1 έδέκα τρεισ Μ 1
2 i. marg. 9' R. VIIΙΙ Lat 1
3 Ιωακείμω ιωακίμω

Με ιωαχίμω MSP εχονία i. marg. S εχονίαν Ι. ιεχωνία V ioachim Lat
έλαβε, λα i. Pas. P 1

4

αποστήσει OM αποστήσησE 1
5 *έπολιώρκει. Ο

πολιορκεί Μ Ιωάκεμον Ιωάκιμον Μ” ωάχιμονMSP Ιωαχιμ L εχωνίαν V

τόνιέχονίαν i. marg. S Ioachim Lat 1
7

αλλά MSPE επάρασ ΜSPIVE
sumens Lat 1
8

*παραδίδοση R 1
9 μήτε LV
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101

102

103

104

παθεΐν μήτε τήν πόλιν, οις ουδ' ένιαυτόν ή πίστις έμεινεν ού
γάρ έφύλαξεν αυτήν ότών Βαβυλωνίων βασιλεύς, άλλά τους στρα
τηγούς έπέστειλεν άπαντας τους έντή πόλει λαβόντας αιχμαλώτους
νέους την ηλικίαν και τεχνίτας δεδεμένους άγειν προς αυτόν, ήσαν
δε ούτοι πάντες εις μυρίους όκτακοσίους τριακονταδύο, και τον
Ιωάκεμον μετά τής μητρός και των φίλων τούτους δή κομισθέν
τας προς αυτόν είχεν εν φυλακή, τον δε θείον του Ιωακείμου Σαχ
χίαν απέδειξε βασιλέα όρκους παρ’ αυτού λαβών, ή μήν φυλάξει
αυτώ την χώραν και μηδέν νεωτερίσειν μηδε τους Αιγυπτίους ευ
νοήσειν.

2. Σαχχίας δ’ ήν ετών μεν είκοσι και ένός, ότε τήν άρχήν
παρέλαβεν, όμομήτριος μεν Ιωακείμου τού άδελφού αυτού, τών δε
δικαίων και του δέοντος υπερόπτης και γάρ την ηλικίαν ήσαν άσε
βεις περί αυτόν και ό πάς όχλος έπ’ εξουσίας ύβριζεν ά ήθελεν,
διό και ο προφήτης Ιερεμίας προς αυτόν έλθών πολλάκις έμαρ
τύρατο κελεύων τάς μεν άλλας άσεβείας και παρανομίας καταλ
πείν, προνοείν δε τού δικαίου, και μήτε τους ήγεμόσι τώ, είναι έν
αυτους πονηρούς προσανέχειν μήτε τους ψευδοπροφήταις άπατώσιν
αυτόν πεπιστευκένα, ώς ουκέτι πολεμήσει την πόλιν ό Βαβυλώ

Λ ν Σ) D ν

νιος και ώς Αιγύπτιοι στρατεύσουσιν έπ' αυτόν και νικήσουσι

$ 100 = 4 Reg. XXIV 12, 2 Paral. XXXVI.10; S 103 = Πerem. XLTV 1.

ROMSPLVELatZonaras II p.202. ExcPeiresc.
1 ος – έμεινεν φuorum fides meqμαφuam mansit inuiolata Lat οίς

ώσ. δ’ ROSPLV ούδ’ ενιαυτόν) ουδενί αυτών ROLV ουδ' ένα αυτών SP
2 έφύλαξε Ο 3 *επέστελεν, έ corr. M 4 αυτόν codd. 6. Ιωάκεμον Ιωά
κιμον Μ” ιωάχιμον MSP ιωαχιμ et i.marg. εχονίαν 11 ιεχωνίαν V ιωακείμ Ε
ήoachim Lat i. marg. " Η δ

ή
:

om. ΟΕ δ
ή
,

κομισθέντας δοκιμασθέντασ Μ

7 αυτόν codd. Ιωακείμου)ϊωακιμου Μαιωαχίμου MSPL εχονίου. Γιατg.
σεδεκίαν

L, ιεχωνίου V ιωακείμ Ε λοασbin Lat Σαχχίαν) σακχίαν Ε σακχίαν L σεδε
κίαν V sedochiam Lat 8 αυτού, ούi. Tas. L ή codd. 1

1 Σαχχίας] incip.
ΕχcPetresc Σαχχίας) σακχίασ EL σαγχιασ EXα σ

εδεκίασ V et i. marg. L.

sedachias Lat δ
’

ή
ν

ετών μεν μεν δ
’

ήν ετών M δ’ (δε LE) ήν μεν ετών
SPLE δε ήν ετών V 1

2

όμομήτριος – αυτού, οι momen matris otus anίας Lat
ϊωακίμου MSP 13 και γάρ– 14 ήθελεν) circa φuem impti locum maωί

mum habere uidebanίur Lat και γάρι νέοι γάρ uel και γάρ νέοι coni. την

ο
ι

κατά την ed, pr. ασεβήσO 14 δ om. VExc ύβριζεν, έξύβριζεν ROLV
ήθελε Ο MS PLVExc 1
5

«προφήτης om. Εχc “πρός) ώσV “έμαρ
τύρατο) έλεγεν έμαρτύρατο τεExc 1
6

*καταλειπείν Μ 1
7

ήγεμόσιν MSPLV
ήγεμώσιν Eχο τώ, είναι) είναι γάρ MSPLVExc 18 μήτε μή δε MSP μη Ε

απατώσιν είναι γάρ έναυτουσ πονηρούσαπατώσιν Exc 19 “πολεμή
σεν, ν' s. Exc 2

0

*στρατεύουσιν ML στρατεύσουσειν Exc

10



ΑΝΤΙΩ. IUD. Χ 104-108 (VII 2.3) 353

10

15

ταύτα γάρ ουκ άληθή λέγεινούδ’ ούτως όφείλοντα γενέσθαι. δ δε
Σαχχίας έφ' όσον μεν ήκουσε τού προφήτου ταύτα λέγοντος επεί
θετο αυτώ και συνήδει πάσιν ώς άληθεύουσι και συμφέρον αυτώ

ν - Σ) - α ν - D ν

πεπιστευκέναι" διέφθειρον δε πάλιν αύτόν οι φίλοι και διήγον άπό
τών τού προφήτου πρός άπερ ήθελον προεφήτευσε δε και Ιεζε
κίηλος έν Βαβυλώνι τάς μελλούσας τω λαώ συμφοράς και γράψας
ταύτα έπεμψεν εις Ιεροσόλυμα, τας δε προφητείας αυτών Σαχ
χίας ήπίστησεν έκ τοιαύτης αιτίας, τά μέν άλλα πάντα συμφω
νούντα ειπείν συνέβη, ώς ή τε πόλις άλώσεται και Σαχχίας αυτός
αιχμάλωτος έσται, διεφώνησε δε Ιεζεκίηλος ειπών ούκ όψεσθαι
Βαβυλώνα τόν Σαχχίαν τού Ιερεμίου φάσκοντος αυτώ, ότι δεδεμένον
D - α ν Ση ν ν ν ν ν Υ - D ν

αύτόν δ Βαβυλώνιος άξει βασιλεύς. και διά τό μή ταύτόν αύτούς
έκατέρoυς λέγειν και περί ών συμφωνείν έδόκουν ώς ουδ' εκείνα
άληθή λέγουσι καταγνούς, καίτοι πάντ’ αυτώ κατά τάς προφη
τείας απήντησεν, άπερ ευκαιρότερον δηλώσομεν.

ν ν ν ν ν ν Λ 2 2 -1

3. Την συμμαχίαν δε τήν πρός τούς Βαβυλωνίους έπ' έτη
όκτώ κατασχών διέλυσε τάς προς αυτούς πίστες και τους Αιγυπ

$ 106– Ιerem. XLI3, Ezech. XII 13; 108 =4 Reg.XXV 1.
ROMSPLVELatZonaras II p.202 sq. ΕχcPetresc.
1 "αληθούσ Ο λέγειν) λέγουσιν Exc 2 Σαχχίας) σακχίασLE σαγχιασ

Exc σε δεκίασV et i. marg. L sedechias Lat ήκουε MSPLVEExc “έπύθετο. Ο
3 συνήδει) συνήνει Bekker πάσι Exc συμφέρον συμφέρειν MSPExc

φuasi prodessel Lat αυτών Exc 4 πεπιστευκένα] πεπιστευκεν Ernesti
διέφθειραν MSPLVEExc * αυτόν om. Εχο διήγον) ήγον Ε αναμcebant Lat
5 τών om. MExc ήθελον) fin. Εχο προεφήτευε LVE *και om. Μ
* Ιεζεκιήλοσ V czechiel Lat 6 τέν iterat V γράψας) ΟΖon ακούσασ

RMSPLV, om. ELat 7 Σαχχίας) σακχίασ L σε δεκίασ VE et i. marg. L se
dechias Lat 8 * τοιαύτης κα

ι

«καύτησ R τοσαύτησ Ο συμφωνούνται συμ
φωνούντα τούσ προφήτασO συμφωνούντα τουσ προφήταισ άλλήλοισΜ συμφω
νούντασ τουσ προφήταισ άλλήλοισΡ συμφωνούντασ τουσ προφήτασαλλήλοσ

8 σύμφωνα τουσ προφήτασαλλήλοσLV consome a prophetis Lat 9 συνέβη
om. Ο ώς ή τε πόλις coni. ώστε ή τεπόλισE φuomodo et οιuίας Lat ώστε ή

πόλισ codd. Σαχχίας) σακχίασEL σ
εδεκίασV et i. marg. I sedcchias Lat

1
0 *έζεκίηλοσ R ιεζεκιήλοσV 1
1 Σαχχίαν) σακχίαν EL σ
ε δεκίαν V sede

chias Lat τού om. LE “ιερεμίου SP Ιερεμίου, ου ex corr. L 12 εαυτόν,
όν ex ών corr. M δ Βαβυλώνιος) ό βαβυλωνίων. Ο εισ (πρός Zon) βαβυ
λώνα ΕZon βασιλεύς) ό βασιλεύσE αυτούς om. Ε 1

3 εκατέρουσ, ου

e
x corr, 8 και –14 καταγνούς ήπίστησε Ε έκείνο ROM 14 καταγνούς

γνούσ ROMLV, om. Lat 1
5 ευκαιρότερον) ευχερότερον Μ" δηλώ

σωμεν, ω ex o corr. M 1
6 έπ’ έτη – p. 354, 1 Βαβυλωνίους om. Ο

* Επί MSP

Iosephus II. 23
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109

110

111

112

113

τίους προστίθεται καταλύσειν τούς Βαβυλωνίους έλπίσας, αι μετ'
έκείνων έγένοντο. μαθών δε τούτο δ τών Βαβυλωνίων βασιλεύς
έστράτευσεν έπ' αυτόν και την χώραν κακώσας αυτού και τα φρού
ρια λαβών έπ' αυτήν ήκε τήν τών Ιεροσολυμιτών πόλιν πολιορ
κήσων αυτήν. δ. δ' Αιγύπτιος άκούσας εν οις έστινό σύμμαχος
αυτού Σαχχίας άναλαβών πολλήν δύναμιν ήκεν εις τήν Ιουδαίαν
ώς λύσων την πολιορκίαν. δ δε Βαβυλώνιος άφίσταται των Ιερο
σολύμων, άπαντήσας δε τους Αιγυπτίους και συμβαλών αυτούς τή
μάχη νικά και τρεψάμενος αυτούς εις φυγήν εξ όλης διώκει τής
Συρίας, ως δ’ ανεχώρησεν ότών Βαβυλωνίων βασιλεύς άπό τών
Ιεροσολύμων, έξηπάτησαν οι ψευδοπροφήται τον Σαχχίαν λέγοντες

ούτε τον Βαβυλώνιον έτι αυτόν πολεμήσειν και τους όμοφύλους,

ούς άναστήσειεν έκ της οικείας εις τήν Βαβυλώνα, μετά πάντων
άνήξειν τών του ναού σκευών, ών εσύλησενό βασιλεύς έκτού νεώ.
τάναντία δε τούτων και άληθή προελθών Ιερεμίας προεφήτευσε,

ώς ποιούσι μεν κακώς και εξαπατώσι τον βασιλέα, παρά δε τών
Αιγυπτίων ουδέν αυτούς έστιν όφελος, αλλά νικήσας αυτούς δΒα
βυλώνιος επιστρατεύσειν εις τά Ιεροσόλυμα μέλλει, και πολιορκήσει
τε και τώ, λιμώ διαφθερεί τον δήμον, και τούς περιλειφθέντας

αιχμαλώτους άξει, και τάς ουσίας διαρπάσει, και τον έντώ ναώ
πλούτον εκφορήσας έτι και αυτόν έμπρήσει και κατασκάψει την
πόλιν, και δουλεύσομεν αυτώ και τους έγγόνος αυτού έπ’ έτη έβδο
μήκοντα, παύσουσι δ' ήμας τότε της υπ' αυτούς δουλείας Πέρσαι

§ 108 = 4 Reg. XXV 1; $ 109 = Πeremia XLTV 5.

ROMSPLVELatZonaras Πρ. 203. προς
1 καταλύειν RPLV τούς) τάσSL τάσι , ά: i.ras,s.m.2 Ρ α) i ras.

8 αι Ρά M, om. Lat άν Hudson εΐ Coccei μετ’ εκείνων, ω ex o corr. R.
μετ’ εκείνον OLV 2 έγένοντο) om. Lat γένοιτο Coccei i marg. X Lat
3 και (post αυτού) om. Ο 4 τών om. LV 5 * δε MSPLV 6 Σαχχίας] σακ
χιασL σεδεκίασVet i.marg, L sedachίας Lat 8 τάπαντήσας) προϋπαντήσασ
Zon 10 δεLVE 11 σαχχίαν, νί. Pas man.2P σε δεκίαν LV sedachian Lat
12 αυτόν έτι tr. Μ' αυτόν αυτώ LV πολεμήσειν) πολιορκήσειν E τουσ
όμοφύλοισ V 13 ούς αναστήσειενl coni. φιος– demigrauerαι Lat ούτε ανα
στήσειν codd. 14 ανήξενl Comi reuerteremίur Lat δε (δ’ LV) ήξειν codd.
ναού θεού LVLat 15 *ταναντία) τά έναντία ROMSPL προελθών παρελ
θών MSPLVE “Ιερεμίας ό ιερεμίασΜ 16 ποιούσι) έπιούσι Μ μεν
om. Ο 17' έστιν αυτουσ tr. Μ έστι Ρ 18 μέλει Ρ και om. LV
“πολιορκίσει. Ο 19 *διαφθερεί) διαφθειρεί 8 διαφθείρηι, η i ras. P δια
φθείρει L διαφθείρη V περιληφθέντασΡΙ 20 ουσίασ, ού ex ό corr.S
22 “δουλεύσωμεν ΒΜ «έκγόνοισMSV εαυτού om. P έπι MSPLE
23 δε LV *τής τουσ R ύπ’ επ’ ROLVE * αυτούς αυτού MP

αυτούσLV

10

15
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ν

τε και Μήδοι καταλύσαντες Βαβυλωνίους, άφ’ ών εις τήνδε άπο
λυθέντες οικοδομήσομεν τόν ναόν πάλιν και τα Ιεροσόλυμα κατα
στήσομεν" ταύτα λέγων ό Ιερεμίας υπό μεν των πλειόνων έπι
στεύετο, οι δε ήγεμόνες και οι άσεβείς ώς έξεστηκότα τών φρενών
αυτόν ούτως έξεφαύλιζον. δόξαν δε αυτών που και εις τήν πατρίδα
παραγενέσθαι λεγομένην Αναθώθ σταδίους δ’ άπέχουσαντών Ιερο
σολύμων είκοσι, συντυχών κατά τήν δδόν τών άρχόντων τις συλ
λαβών κατέσχε συκοφαντών ώς πρός τούς Βαβυλωνίους αυτομο
λούντα. δ δε ψευδή μεν εκείνον έλεγεν αιτίαν έπιφέρειν αυτώ,

βαδίζειν δ’ αυτόν έφασκεν εις τήν πατρίδα. δ. δ' ού πεισθείς άλλά
λαβών αυτόν ήγαγεν εις δίκην πρός τούς άρχοντας, ύφ’ ών πάσαν
ακίαν και βασάνους ύπομείνας έφυλάττετο πρός τιμωρίαν, και
χρόνον μέντονα διήγεν ούτως άδικως πάσχων τά προειρημένα,

4. Έτει δ’ ένάτω τής Σαχχίου βασιλείας και ήμέρα δεκάτη
τού δεκάτου μηνός στρατεύει το δεύτερον ότών Βαβυλωνίων βασι
λεύς έπι τά Ιεροσόλυμα και προσκαθίσας αυτή μήνας όκτωκαίδεκα
μετά πάσης πολιορκεί φιλοτιμίας, συνεπέθετο δε εις ταυτό πολιορ
κουμένους τους Ιεροσολύμους δύο τά μέγιστα τών παθών, λιμός και
φθορά λοιμική ένσκήψαντα σφοδρώς έν δε τή ειρκτή τυγχάνων
δ προφήτης Ιερεμίας ουχ ήσυχαζεν, άλλ’ εκεκράγει και έκήρυσσε
παραινών τώ πλήθει δεξασθαι τόν Βαβυλώνιον άνοιξαντας τάς
πύλας, σωθήσεσθαι γάρ αυτούς πανοίκι τούτο πράξαντας, ει δε
μή, διαφθαρήσεσθαι. προύλεγεν δ’ ώς ει μεν επιμένοι τις έν
τή πόλει πάντως άπολείται θατέρω ή λιμώ δαπανηθείς ή σιδήρω
τώ τών πολεμίων, ει δε φύγοι πρός τούς πολεμίους, διαδράσεται

$114= Πerem. XLTV 11; $115 =Πerem. XLVI:1; $117= Ιerem. XLV 1.
ROMSPLVELatZonaras II p. 203 sq.
1 *μήδοι, μήδι. Tas. S *τήνδε) τόνδεV 3 ό om. E 4 οι (ante ασε

βείς) om. LVE 5 αυτόν, αυτόν και RO ούτως) ούτωσγεO, om. LV και
om. ΜSPLV 6 * Αναθώθ] δ’ αναθώθ ut uid. Ο, nam paeme euan. δεMPLV
των om.ΜSPLV 9 έπιφέρειν'S 10 δεLV αυτόν, αυτόν ROMSPV αυτώL
ό ex oύ corr. M 11 λαβών) συλλαβών MSPLW uinctum Lat δίκην

την δίκην LV 12 ύπομείνασ και βασάνουσ tr. LVE 13 αδίκωσ ούτωσ

tr. Ο 14 i. marg. ια” Η δε LV ενάτω, ν ex νν Β’ έννάτω ΟMLVE"
Σαχχίου) σακχίου LE σεδεκίου V et i. marg. L sedcchiae Lat δεκάτη) ή V
15 επί τά) εισ Ε 16 * προσκαθήσασ R“M προσκαθήσασα L 17 *πολιορκεί
επολιόρκει SPV συνεπέθεντο Ε δ’ MSP 18 * Ιεροσολύμος) Λιανοκοιν
mitas Lat 19 ένσκηψάντων ROM 20 *ούχ, χ ex κ corr.m. 2 Μ 21 ετώ

πλήθει ex τό πλήθοσ corr. L 22 *γάρ αυτούς) παρ’ αυτού RO 23 πρού
λεγεν προυλέγειν RO προύλεγε MS PLVE δε ROSPIVE έπιμένοι) έπι
μείνει Ε έπιμενεΐ coni. 24 *ή euan, fort. me extitit quidem M 25 τώ)
το R, om. Ε φύγοί) φεύξεται Ε φύγοιεL * διαδράσσεται. Ο

23 κα
ι
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119

120
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122
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ν ν Σ εν. Σ) Σ - ν οι - - Σ) ν ς
τον θάνατον. ούδε έν αύτους δε όντες τους δεινούς έπίστευαν οι- 2 , Λ, -- α Λ Σ) - Σ. Σ. -ν Σ) ν Σ) ν

ταύτ’ άκούοντες τών ήγεμόνων, άλλά μετ’ όργής άπήγγελλον έλθόν
τες πρός τόν βασιλέα, και κατηγορούντες κατητιώντο κτείναι τόν
προφήτην ώς μεμηνότα και τάς ψυχάς αυτών προκατακλώνται και
ταϊς τών χειρόνων καταγγελίας τό πρόθυμον έκλύοντα τού πλή
θους, έτοιμον γάρ είναι αυτό υπέρ αυτού και τής πατρίδος κιν
δυνεύσαι, δ δε παρήνει πρός τούς πολεμίους φεύγειν άλώσεσθαι
λέγων τήν πόλιν και πάντας άπολείσθαι.
5. Ο δε βασιλεύς αυτός μεν υπό χρηστότητος και δικαιοσύνης

2 Ον 9 ν αν Α ν - Ο - Σ) ν ν

ούδέν ιδία παρωξύνθη, να δέμή τους ήγεμόσιν άπεχθάνηται παρά
τοιούτον καιρόν άντιπράττων αυτών τή προαιρέσει, τον προφήτην
έφήκεν αυτοίς ποιείν ότι άν θέλωσιν. ώς δε τούτο έφέντος αυτούς
-- ν Σ ν Σ) ν Ο ν D ν ν ν

τού βασιλέως εύθύς εις τήν ειρκτήνεισελθόντες και παραλαβόντες
D - Ση ν ν ν Α αν 2.Ο ν
αύτόν εις τινα λάκκον βορβόρου πλήρη καθίμησαν, όπως ιδίω θα
νάτω πνιγείς άποθάνη. δ δε πρό του αυχένος υπό τού πηλού
περισχεθείς εν τούτοις ήν τών δ’ οικετών τις τού βασιλέως έν
τιμή τυγχάνων Αιθίοψ το γένος τό περί τόν προφήτην πάθος
άπήγγειλε τώ βασιλε φάσκων ούκ όρθώς ταύτα τούς φίλους
και τούς ήγεμόνας αυτού πεποιηκέναι καταποντίσαντας εις βόρ
βορον τόν προφήτην και τού διά τών δεσμών θανάτου πικρότερον

ιν - -- - Ο
ούτως έσόμενον επινοήσαντας κατ' αυτού, ταύτ’ άκούσας δ βασι
λεύς και μετανοήσας έν τώ παραδούναι τόν προφήτην τους ήγε
μόσιν έκέλευσε τον Αιθίοπα τριάκοντα τών βασιλικών παραλαβόντα
και σχοίνους και πάν ο πρός τήν τού προφήτου σωτηρίαν έπινοεΐν

§ 118 = Πerem. XLV 4.

ROMSPLVELatZonaras II p. 204.
1 τον θάνατον οι inimicos et mortem Lat ουδε και οι μεν ούδε (ούδ'

LV) SPLV και οι μεν τού πλήθουσούκ Ε δε om.MSP τού πλήθουσ LV
οι om. LV 2 ταύτα SPE τών ήγεμόνων, οι δε (δ’ Ε) ήγεμόνεσLVE άλλα

LV * απήγγελον P έλθόντεσ απήγγελλον tr.W 3 κατητιώντο) και ήτιώντο
ROM postebant Lat ήξίουν comi. κτειναι om.Μ ώσ μεμηνότα κτεινα τόν
προφήτην tr

.

LV 4 μεμηνότα Ρ" και τάς) τάσLV 6 αυτούWE κινδυνεύσα)
coni. κινδυνεύσειν SPLV punnare Lat, on. ROM 7 παρήνει) coni. momerei Lat
απειλεί codd. φεύγων ROM 8 πάντωσMSPLV 1

0

ουδενίδια) ουδενί
δια ROSPV ουδ' ένι δε L. *παροξύνθη Μ

.

*απεχθανήται RO 1
2 * αφή

κεν L εάν δ’ άν ROMSP ώς οι SPLVE τούτον αφέντοσLV 14 επλή
ρου RO 1

5 πνηγείσ Β.Μ" επρό] om, i. marg: suppl: m. 1 S μsque a
d Lat

πρός Coccei από coni. πηλού) Coccei luto Lat πλήθουσcodd. Ε 1
6

είδε

ROSPLV 1
9

καταποντίσαντεσ L βόρβορον βόθρον Ο 2
1 επινοήσαν

τεσ ML ταύτα E 22 έν) έπι coni. 23 τών) τον Ρ" βασιλικών, βασι
λικών λαβών. Ο 24 σχοίνους] σχοινία MSPLV την ed. pr. τή codd.
σωτηρίαν) ed. pr. σωτηρία codd. έπινοεί MSP

10
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χρήσιμον μετά σπουδής άνελκύσαι τόν Ιερεμίαν. δ. δ' Αιθίοψ
παραλαβών ους έπετάγη άνέσπασεν έκτού βορβόρου τόν προφήτην
και διαφήκεν άφύλακτον.
6. Μεταπεμψαμένου δ’ αυτόν κρύφα τού βασιλέως και τί

δύναται φράζειν αυτώ παρά τού θεού και πρός τά παρόντα ση
μαίνειν έρoμένου, έχειν μεν έλεγεν, oύ πιστευθήσεσθαι δ' ειπών
ούδε παραινέσας άκουσθήσεσθαι, άλλ’ ώς δή μέγα κακόν τι εργασ–
μένον άπολέσαι διέγνωσαν οι σοί φίλοι, φησί, και πού νύν εισιν
οι τόν Βαβυλώνιον ούκέθ’ ήμιν επιστρατεύσειν φάσκοντες και άπα
τώντες υμάς; ευλαβούμαι δε νύν γε τήν άλήθειαν ειπείν, μή με
κατακρίνης θανάτω." τού δε βασιλέως όρκους αυτώ δόντος, ώς ούτε
αυτός αυτόν άναρήσει ούτε τους ήγεμόσιν έκδώσει, θαρσήσας τή
δεδομένη πίστει συνεβούλευσεν αυτώ παραδούναι τήν πόλιν τους
Βαβυλωνίοις ταύτα δε αυτώ τον θεόν δι' αυτού προφητεύειν έλε
γεν, είγε βούλεται σώζεσθαι και τον έφεστώτα κίνδυνον διαφυγείν
και μήτε τήν πόλιν εις έδαφος πεσεΐν, μήτε τόν ναόν έμπρησθέν
τα κιγάρ αύτόν τούτων παραίτιον έσεσθαι των κακών τους πολί
τας και αυτώ πανοικί τής συμφοράς. δ δε ταύτ’ άκούσας βού
λεσθαι μεν αυτός έφη ποιείν ά παραινει και λέγει συνοίσειν αυτώ
γινόμενα, δεδιέναι δε τούς αυτομολήσαντας των ομοφύλων προς
τούς Βαβυλωνίους, μή διαβληθεις ύπ’ αυτών τώ βασιλεί κολασθή
παρεθάρσυνε δε αυτόν ο προφήτης και μάτην υπονοείν τήν τιμω

§ 124 = Πerem. XLV 11; cf. ($ 124) Πerem. XLΙV 19.

ROMSPLVELatZonaras II p. 204.
1 χρήσιμον Μ δε MSPLVE *αιθίοψ, ο s.m.2 Ρ 2 * ανέσπασαν RO
4 δε LIVE *τί οι ημta Lat, unde είτε coni. 5 και om. Lat 6 δεLVE
7 αλλ’ώς) αλλά RO αλλά τίSPV αλλά τόL τι om. Ρ(et ut coni. S) LV

εργασάμενον 8(2)LV 8 απολέσαι απολύσαι Ο φησί και πού νύν εισι) μti sunt
inφuit muno Lat 9 επιστρατεύσειν) Hudson dinicaturum esse Lat επιστρα
τεύειν codd. 10 ύμάς] om. ROM audientes Lat ευλαβούμαι) δέδια LV δε
διέναι Ε γε om. SP με s. L' om. W * δε S. L 12 έκδώσειν Π.

*θαρρήσασ MSP 13 δεδομένη coni. data Lat λεγομένη codd. συνεβούλευεν
RLVEZon 14 δι

'

αυτού, διά τού RO 1
5 εγε om. RO 16 * ναόν λαόν Μι

έμπρησθέντα concrenari Lat έμπρησθήναι Ε μη πεισθέντα Hudson έμ
πρησθέντα επιδείν coni. 1

7 γάρ αυτόν) φuod si non ferei ipse Lat παρα
κούσαντα (siue άλλως) γάρ αυτόν coni, τούτον V 1

8

αυτών αυτώ, R
.
Ο

MSPLV 1
9 αυτός, αυτόν M συνήσειν Ο 20 γινόμενα] λεγόμενα ROLV,

om. Lat έδεδιένα) δέδε ROM αυτομολήσαντας αυτομολήσοντασ R αυτο
μολήσαντασ αυτώ Ο όμοφύλων φίλων RM 2

1

ετώ βασιλε ό βασιλεύσΟ
κολασθή κωλυθή RO φονευθή LVE παρεθάρρυνε LV δ
’

MSPLV
την om. Ο

124
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129

130

131

132

133

ρίαν έλεγεν ουδενός γάρ κακού πειραθήσεσθαι παραδόντα τοις
Βαβυλωνίοις ούτ’ αυτόν ούτε τά τέκνα ούτε τάς γυναίκας, μενειν
δε και τον ναόν άπαθή, και τον μεν Ιερεμίαν ταύτ’ ειπόντα ο
βασιλεύς άπέλυσεν προστάξας αυτώ πρός μηδένα τών πολιτών έξε
νεγκεν τά δόξαντ’ αυτούς, άλλά μηδε τους ήγεμόσιν, ει μαθόντες
αυτόν ύπ’ αυτού μετάπεμπτον γεγονέναι πυνθάνονται τί κληθείς
ειποι προς αυτόν, φράζειν τι τούτων, άλλά σκήπτεσθαι προς αυ
τούς, ότι δεηθείη μή έν δεσμώ τυγχάνειν και φυλακή, και δή τούτο
προς αυτούς έλεγεν έπυνθάνοντο γάρ έλθόντες πρός τόν προφή
την, τί περί αυτών άφίκοιτο πρός τόν βασιλέα σκήπτεσθαι. ταύτα
μεν ούτως ελέχθη,

VIII. 1. Τής δε πολιορκίας τών Ιεροσολύμων δ Βαβυλώνιος
έντεταμένως σφόδρα και προθύμως είχετο" πύργους τε γάρ μεγάλων

οικοδομήσας χωμάτων άπ’ αυτών άνεργε τούς τους τείχεσιν έφε
στώτας, και πολλά περί τον κύκλον όλον ήγειρε χώματα τους τεί
χεσε το ύψος ίσα, καρτερώς δε και προθύμως έφερον οι εντός την
πολιορκίαν, έκαμνον γάρ ούτε πρός τόν λιμόν ούτε πρός τήν νόσον
τήν λοιμικήν, άλλά καίπερ ένδον υπό τούτων έλαυνόμενοι τών πα
θώντάς ψυχάς έρρωντο πρός τόν πόλεμον, μήτε πρός τάς έπινοίας
τών εχθρών και τα μηχανήματα καταπληττόμενοι, άλλ’ άντμηχα
νήματα προς πάντα τά παρ’ εκείνων άντεπινοούντες" ώς είναι τον
όλον αγώνα και τους Βαβυλωνίους και τους Ιεροσολυμίτας τής
όξύτητος και συνέσεως, τών μεν πλέον εν ταύτη δυνηθήναι την
άναίρεσιν οΐομένων είναι τής πόλεως, τών δε τήν σωτηρίαν εν ουκ

§ 128 = Ιerem. XLV 20; $ 131 = 4 Reg. XXV 1, Πerem. LΠ 4.
ROMSPLVELatZonaras II p. 204.
1 έλεγε V - παραδόντα si (Babylontis) traderet οιuilaten Lat 2 ούτ'

ούτε LIVE * ούτε τά τέκνα om. Η μενεΐν Οindorf μένειν codd. Ε
3 - ταύτα L 4 απέλυσε ΟΜS PALVE *προς om. M 5 *τά δόξαντα αυ
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ο
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δ
ε M 9 έλεγε V 1
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ί – σκήπτεσθαι) φuία οσμίus /uissei ad regen Lat,

latet corruptela άφκοιται. Ο σκήπτεσθαι) σκέπτεσθαι LV ταύτα) και
ταύτα IV 1

1 ελέχθη sunt gesία Lat συνηνέχθη coni. 1
3 σφόδρα και

και σφόδρα coni. πύργους –14 χωμάτων βιοισης (μηes oun magnis αedi
ήciίς ο

ι

αφρονες τηgentes eωalians Lat γάρ om. Μ μεγάλων μετά με
γάλων LV 1

4

χωμάτων χομάτων (o ex ω corr. Β) ΒΟ, haec quoque cor
rupta τους on. RO 1

5

τόν) την Ο ήγειρε ανεγείρασE *χώματα,

χόματα (ό ex ώ. Β
)

RO machinationes Lat 1
6

ίσα ROMPV δ
ε τεROLV

την om. S
.

1
7 * νόσον τήν λοιμικήν λοιμικήν νόσον V 1
9 μήτε

μηδε Dindorf 2
1 πρός πάντα τά om. Μ αντεπινούντεσS" 22 τής

spurium uid. 23 πλέον) τ
ό

πλέον Ernesti 24 αναίρεσιν αίρεσιν ROLV
είναι τήσ πόλεωσ οιoμένων tr. V έν ούκ ούκ έν LV ούκ ΟΜ
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άλλω τιθεμένων ή έντώ μήκαμείν μηδ’ άπειπείν άντεφευρίσκον
τας οίς μάταια τά των εχθρών άπελεγχθήσεται μηχανήματα, και
ταύθ’ υπέμειναν επί μήνας όκτωκαίδεκα έως ού διεφθάρησαν υπό
του λιμού και των βελών, άπερ άπό τών πύργων εις αυτούς ήκόν
τιζον οι πολέμιοι.

2. Hιρέθη δ’ ή πόλις ένδεκάτω έτει τής Σαχχίου βασιλείας
του τετάρτου μηνός τή ενάτη ημέρα, είλον δ’ούν οι ηγεμόνες των
Βαβυλωνίων, οις έπίστευσε την πολιορκίαν δ Ναβουχοδονόσορος"
αυτός γάρ έν Αραβαθά διέτριβε πόλει, τά δε τών ήγεμόνων όνό
ματα, είτες επιζητήσειεγνώνα, οίτινες τά Ιεροσόλυμα πορθήσαν
τες πέταξαν, ήν Pεγάλσαρος, Αρέμαντος, Σεμέγαρος, Ναβώσαρις,
Αχαράμψαρις, άλoύσης δε τής πόλεως περί μέσην νύκτα και των
ήγεμόνων των πολεμίων εισελθόντων εις τό ιερόν γνούς δΣαχχίας
ό βασιλεύς, παραλαβών τάς γυναίκας και τα τέκνα και τούς ήγε
μόνας και τους φίλους φεύγει μετ' αυτών εκ της πόλεως διά τής
καρτεράς φάραγγος και διά της ερήμου, φρασάντων δε τούτό τινων
αυτομόλων τους Βαβυλωνίος υπό τον όρθρον ώρμησαν διώκειν
αυτόν, καταλαβόντες δε ουκ άπωθεν Ιεριχούντος έκυκλώσαντο αυ
τόν, οι δε φίλοι και οι ηγεμόνες οι συμφυγόντες τώ. Σαχχία έπει
τους πολεμίους έγγύς όντας είδον, καταλιπόντες αυτόν διεσπάρησαν

§ 133= 4 Reg. XXV 2, Ιerem. LΙΙ 4; cf. ($ 135) Πerem. XLVI 2.

ROMSPLVELatZonaras II p. 204.
1 τιθεμένων) τινί θεμένων LV μή δε LV αντεφευρίσκοντεσ, εσ in

ασ corr. Η αντεξευρίσκoντεσ LV 2 απελεγχθήσεσθαι RV απελεχθήσεσθαι L.
3 ταύτ’ MSPV ταύτα L. * μείνασ R. * οκτοκαίδεκα L 4 λοιμού Ε
ήκόντζον) κατηκόντζον Ε 6 *ήρέθη RM δε LV Σαχχίου) σακ

χίου LE σε δεκίου V et i. marg. I sedachiae Lat 7 *τού τετάρτου μηνός)
τετάρτω μηνί Ο ενάτη έννάτη ΟΜΙVE ένδεκάτη SP δ’ ούν γούν SPLV
8 οΐσ ένεπίστευσε E *ναβουχαδανάσσαροσΜ ναβουχαδανάσαροσSP

9 Αραβαθά αραμαθάOP βαμαθάE αναφαίha Lat βεβλαθώ ed. pr. Αραβλαθά
coni. 10 τις τισ γεLV 11 ήν Pεγάλσαρος ήρεγάλσαροσRO νήρ ευα
λέαροσΜ ήν βευαλέαροσSήν βεγλάσαρoσβευαλέαροσP ήν βεγλάσαροσL
ήν ταύτα βεγλάσαροσV Maeo sunt mergelassar Lat αρέμμαντοσ (ν S. V)
SPLV aremmatus Lat Σεμέγαρος εμέγαροσ ROM σεμεγάροσL Ναβώ
σαρς ναβωσάρησΟ μαβώσαρισΜ μαβωσάρισS ναβωσάρισL mabusar Lat
12 Αχαράμψαρις αχαραμψάρησO έχαραμψαρίσMW έχαραμψάρισSPI charam
saris Lat *άλούσης) αλλούσησ R 13 δ om. LVE Σαχχίας) σακχίασLE
σεδεκίασV et i.marg. L sedachias Lat 14 ετούς ήγεμόνας τών προσηκόντων
Zon 15 * διά τής καρτεράς –16 ερήμου) per desertum μαίde tutissimum Lat
16 έρημίασE τούτο] τούτων L 18 * καταλαβόντοσL *άπoθεν ΒΟΡΙ
* έκύκλωσαν ΟΜ 19 και οι και VE Σαχχία) σακχία L σεδεκία V

et i. marg. L Sedechia Lat

134

135

136

137



360 ΑΝΤΙΩ. IUD. Χ 137–142 (VIII 2.3)

138

139

140

141

142

άλλος άλλαχού και σώζειν εαυτόν έκαστος έγνω, περιλειφθέντα τε
αυτόν σύν όλίγοις ζωγρήσαντες οι πολέμιοι μετά τών τέκνων και
τών γυναικών ήγαγον πρός τόν βασιλέα παραγενόμενον δ’ αυτόν
δ Ναβουχοδονόσαρος άσεβή και παράσπονδον άποκαλείν ήρξατο και
άμνήμονα τών πρόσω λόγων, ούς έποιήσατο σώζειν αυτώ τήν χώραν 5
υποσχόμενος, ώνείδιζε δε και άχαριστίαν παρ' αυτού μεν λαβόντι
την βασιλείαν, Ιωακείμου γάρ αυτήνούσαν άφελόμενον εκείνω δού
ναι, χρησαμένω δε τή δυνάμει κατά του παρασχόντος ,άλλά μέγας,
είπεν, ό θεός, δς μισήσας σου τόν τρόπον ύποχείριον ήμινέθηκε"
χρησάμενος δε τούτοις προς Σαχχίαν τους λόγους τους υιούς έκέλευ- 10
σεν άνελεϊν και τους φίλους παραχρήμα αυτού τε Σαχχίου και των
άλλων αιχμαλώτων βλεπόντων, έπειτα τους όφθαλμούς έκκόψας
τού Σαχχίου δήσας ήγαγεν εις Βαβυλώνα και ταύτ’ αυτό συνέβη,
ά, Ιερεμίας τε και Ιεζεκίηλος προεφήτευσαν αυτώ, ότι συλληφθείς
άχθήσεται προς τον Βαβυλώνιον και λαλήσει αυτών κατά στόμα και 15
όψεται τους όφθαλμούς τους όφθαλμούς αυτού, και ταύτα μεν
Ιερεμίας είπε, τυφλωθείς δε και άχθείς εις Βαβυλώνα ταύτην ουκ
είδε καθώς Ιεζεκίηλος προείπε.
3. Ταύτα μένουν ικανώς εμφανίσαι δυνάμενα τήν του θεού

φύσιν τους αγνοούσιν ειρήκαμεν, ότι ποικίλη τέ έστι και πολύτρο- 20
πος και καθ’ ώραν άπαντά τεταγμένως, άτε δει γενέσθαι προλέγει,

§ 138= 4 Reg. XXV 6, Πerem. LII 9, § 141 = Ιerem. XLI 3.
ROMSPLVELatZonaras II p. 204.
1 άλλαχού) αλλαχόσε ΜSPLV *περιλειφθέντα περιληφθέντα. Ο L. Con

prehensum Lat τεί δ’ MSP δε LVE 3 πρόσ τον βασιλέα είστον βασι
λέα Ε, om. RO δε LV 4 ναβουχοδονόσοροσOLVE ναβουχαδανάσαροσMSP
nabuchodomosor Lat 5 αμνήμονα άγνώμονα SPLV πρόσωλόγων) μris
ϊμrandi Lat πρόσω) πρό τού Coccei 6 ύποσχόμενον P 7 * βασιλείαν
εξουσίαν V *Ιωακείμου) ακιμουΜ ιωακίμου SP ωναχίμου, i.marg. εχο
νίου Ι, ιεχωνίουV αν είμs /ratre Lat ούσαν αυτήν tr.V 8 χρησαμένω) Ε
χρηισαμένων Μ χρησάμενον ROSPLV “μέγας) μέγασμέν RO 9 σου Om.

SΕ τέθηκεν MSP 10 Σαχχίαν αχχίαν 8 άγχίαν Ρ τόν σακχίαν (i. marg.
σεδεκίαν) L τόν σεβεκίαν V sedachian Lat έκέλευσεν άνελεϊν και τους φίλους
παραχρήμα) έκέλευσε και τούσ φίλουσ παραχρήμα (παραχρήμα και τούσ φίλουσ

tr
.

ΜS) θύσαι MPLVE 1
1 αυτού, δρώντοσ αυτού (αυτούσLV) SPLVE τε)

τού LV τε τού Ο Σαχχίου σακχίου L σεδεκίου V et i. marg. L sedachία
Lat 12 άλλων) άλλων τών RSPLV 13 σακχίου EL σ

ε δεκίου W e
t i.marg. L.

sedachiae Lat ταύτα MSPLV 1
4
ά
: om. LV τε) om. Ο δε LVE - Ιεζε

κίηλος) έζεκίηλοσ Β
. ΙεζεκίηλοσOSP" ιεζεκιήλοσ LV hezechtel Lat ιεζεκίηλοσ

ο
ι

προφήται Μ 1
8

έζεκίηλοσ R έζεκίηλοσ Ο Ιεζεκίηλοσ Ρ
"

εζεκιήλοσ L.

ίεζεκιήλοσV ezechiel Lat προείπε) είπε V 2
0 τ
’

MSP και και πάντα
MSPLV καθ’ ώραν καθoράν LV 2
1 απαντά: άπαντα ROLLat δεί)

δ
ή O προλέγειν SLV
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τήν τετών ανθρώπων άγνοιαν και άπιστίαν, ύφ' ής οϋδεν προ
δεν ειάθησαν τών άποβησομένων, άφύλακτοι δε τας συμφορας
παρεδόθησαν, ώς αμήχανον αυτούς είναι τήν εξ αυτών πειραν δια
φυγείν.
4. Οι μεν ούν εκ του Δαυίδου γένους βασιλεύσαντες ούτως

κατέστρεψαν τόν βίον, είκοσι μέν και εις γενόμενοι μέχρι τού τελευ
ταίου βασιλέως, έτη δε πάντες βασιλεύσαντες πεντακόσια και δεκα
τέσσαρα και μήνας εξ και ήμέρας δέκα, έξιών είκοσι τήν άρχήν
κατέσχεν ο πρώτος αυτών βασιλεύς Σαούλος ούκ έκτής αυτής φυ
λής υπάρχων

5. Ο δε Βαβυλώνιος πέμπει τον αυτού, στρατηγόν Ναβουζαρ
δάνην εις Ιεροσόλυμα συλήσονται τον ναόν, προστάξας άμα και
καταπρήσαι αυτόν τε καί τά βασίλεια τήν τε πόλιν εις έδαφος
καθελεϊν και τόν λαόν εις τήν Βαβυλωνίαν μεταστήσαι. δς γενό
μενος έν τους Ιεροσολύμους ένδεκάτω έτει τής Σαχχίου βασιλείας

συλά τε τόν ναόν και βαστάζει τα σκεύη τού θεού χρυσά τε και
άργυρά και δή και τον μέγαν λουτήρα, δν Σολόμων άνέθηκεν, έτι
γε μήν τούς στύλους τους χαλκούς και τάς κεφαλάς αυτών τάς τε
χρυσάς τραπέζας και τάς λυχνίας, βαστάσας δή ταύτα άνήψε τον

ναόν μην πέμπτω τή νουμηνία ένδεκάτω έτει τής Σαχχίου βασι
λείας, όκτωκαιδεκάτω δε της Ναβουχοδονοσόρου ενέπρησε δε και
τά βασίλεια και τήν πόλιν κατέστρεψεν. ένεπρήσθη δε δ ναός
μετά τετρακόσια έτη και έβδομήκοντα και μήνας εξ και δέκα ήμέ

§ 144 = 4 Reg. XXV 8, Πerem. III 12.

ROMSPLVELatZonaras II p. 204sq.
1 άπιστίαν την απιστίαν LV προιδείν ουδέν tr. M 2 έάθησαν Μ
3 εξ om. Coccei 6 μεν μένουν. Ο 7 "πάντες πάντα coni. δεκα

τέσσαρα) ιδ
΄ Ε 8 και μήνας μήνασ VE και om. Ε δέκα, έξι ις΄ VE

δεκαέξ LZon έξιών corrupta cf
.

Destimon ,die Chronol des Tosephus" p
.

18;

9 "βασιλεύς βασιλεύσασ L ούκ έκ) ούκ V 1
1 τόν, τ et νι. Tas. P

αυτού αυτού ROMSPLV αυτόν Ρ. * Ναβουζαρδάνην) ναβουχαδάννην
RO ναβουχαδάρνην et i.marg.γρ ναβουζαρδάνην M mabμανία Lat 12 *συλ
λήσoντα Ρ" 14 Βαβυλωνίαν) βαβυλώνα OLat 15 ένδεκάτω ΒΜΡ Σαχ
χίου) αχχίου SP σακχίου L σε δεκίου W et i. marg. I sedeciae Lat 16 * ναόν

e
x λαόν corr. Η βαστάζει) βαστάσασ LV τά om. RO 1
7 και τόν) τον

ROLV μέγα ROML σαλομών LV 18 τους χαλκούς τούσχαλκέουσLV,
om. RO 19 τάς λυχνίας e

x τήν λυχνίαν corr. R 20 ετή και τή LV Σαχ
χίου) αχχίου SP σακχείου L σεδεκίου Vet i. marg, L σακχίου E sedeciae Lat

2
1 *όκτοκαιδεκάτω L τής) τού LVE *ναβουχαδανασσάρου Μ ναβουχα

δανασάρου SP 22 κατέστρεψεν κατέσκαψεν VE κατέσκαψε L 23 έβδομή
κονται ο Ε
.

*ήμέρασ δέκα tr. V
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ρας, άφ’ ού κατεσκευάσθη τή δ’ εξ Αιγύπτου μεταναστάσει του
λαού τότε ήν έτη χίλια έξηκονταδύο μήνες εξ ημέρα δέκα τώ, δε
κατακλυσμώ μέχρι τής τού ναού πορθήσεως χρόνος ήν δ πάς ετών

148 χιλίων ένακοσίων πεντηκονταεπτά μηνών έξι ήμερών δέκα έξι ού

149

150

151

δ’ εγεννήθη ο Αδαμος μέχρι τών περί τόν ναόν συμβάντων έτη
έστι τετρακισχίλια πεντακόσια δεκατρία μήνες έξι ημέραι δέκα. το
σούτον μεν ουν το τούτων των ετών πλήθος όσα γεμήνεπράχθη
καθ’ έκαστον των συμβεβηκότων δεδηλώκαμεν. δ δε στρατηγός του
Βαβυλωνίων βασιλέως κατασκάψας τα Ιεροσόλυμα και τον λαόν
μεταναστήσας έλαβεν αιχμαλώτους τον αρχιερέα Σεβαιον και τον
μετ’ αυτόν ιερέα Σεφενίαν και τους φυλάσσοντας το ιερόν ήγεμό
νας, τρεις δε ήσαν ούτοι, και τον επί τών οπλιτών ευνούχον και
τούς φίλους τού Σαχχίου επτά και τον γραμματέα αυτού και άλλους
ήγεμόνας εξήκοντα, ούς άπαντας μεθ’ ών εσύλησε σκευών έκόμισε
πρός τόν βασιλέα εις Σαλάβαθα πόλιν τής Συρίας. δ δε βασιλεύς
τού μεν άρχιερέως και των ηγεμόνων έκέλευσεν εκεί τάς κεφαλάς
άποτεμεϊν, αυτός δε πάντας τους αιχμαλώτους και τόν Σαχχίαν
εις Βαβυλώνα δέσμιον έπήγετο και Ιωσάδακον τόν άρχιερέα όντα

υιόν Σαραία τού άρχιερέως, δν άπέκτεινεν δ Βαβυλώνιος έν Αρι
βαθά πόλει της Συρίας, ώς και πρότερον ήμύν δεδήλωτα.
6. Επει δε τό γένος διεξήλθομεν τό τών βασιλέων και τίνες

ήσαν δεδηλώκαμεν και τους χρόνους αυτών, αναγκαίον ήγησάμην
και τών άρχιερέων είπεϊντά ονόματα και τίνες ήσαν οι τήν άρχιε

$ 149=4 Reg. XXV 18, Ιerem. III 24.
ROMSPLVELatZonaras II p. 205.
1 δε ΠΑΝΕ έξ αιγυπτίων Ε. *μεταστάσει LV 2 *έτι L 4 μήνες

και μήνεσSP 3 ό πάσην tr
.

LVE 4 έννακοσίων SAMILE 5 δις MSP
IVE - εγενήθη SPLV δ om. ΜSPIVE μέχρι άχρι LV 6 τετρα
κισχίλια τρισχιλια LVEZon tria milia Lat * δεκατρία δέκα RO δέκα και
τρία Zon τοσούτο SP τοσούτων L. 7 γεμήν) coni. μην ROLV δ

ε MSP

8 τού τών M 9 βαβυλωνίου L. * λαόν ναόν V templum Lat

1
0 μεταστήσασ Ε Σεβαιον σέβεον MSP σαραΐον LV σαβαίον ΕZon saream

Lat 1
1

εαυτόν) αυτού MSP *Σεφενίαν) σοφονίαν LV tosadach Lat
φυλάττοντασ LVE 1

2 όπλιτών, όπλιστών Μ ευνούχων Μ" 13 τούς

om. LV Σαχχίου σακχίου, i. marg. σε δεκίου L βασιλέωσ V sedeciae Lat

1
5 Σαλάβαθα σαλάβαθαν Β σαλαμαθά MSP σαβολαθά LV αναθαίλα Lat δε

βλαθά ed. pr. Aράβλαθα coni. 1
7 * αιχμαλώτουσ 5. L. σακχίαν EL σε

δεκίαν V et i. marg. L Sedecian Lat 1
8 εις) ήγαγεν εισMSPLVELat

δέσμον, δέσμιον δ
'

(δε VE) MSPLVELat *ιωσάδοκον ML ωσάδωκον SP
iosadach Lat 19 σαραϊα RO σαρέου MSP σαραίου LV sareae Lat σαβαίου Ε

δ
ν i. Pas. S Aριβαθά αρηβαθώ. Ο αριβάθα, ι ex η corr. Pαρηβαθα S

άρβλαθά V(;) αναθαίha Lat βεβλαθά ed. pr. Aριβλαθά coni,

10
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ρωσύνην καταδείξαντες έπι τους βασιλεύσι, πρώτος μεν ούν Σά
δωκος άρχιερεύς εγένετο του ναού, δν Σολόμων ώκοδόμησε μετ'
αυτόν δ' δ υιός Αχμάς διαδέχεται την τιμήν και μετά Αχμάν
Αζαρίας, τούτου δε Ίώραμος, τού δε Ιωράμου Ίως, μετ' αυτόν δε
Αξιώραμος, τού δε Αξιωράμου Φιδέας, τού δε Φιδέα Σουδαίας,

τού δε Σουδαία Ιουήλος, τού δε Ίώθαμος, Ιωθάμου δε Ουρίας,

Ουρία δε Νηρίας, Νηρία δε Ωδαίας, τού δε Σαλούμος, Σαλούμου
δε Έλκίας, Έλκία δ’ Αζαρος, του δε Ιωσάδακος δ αιχμαλωτισθείς
εις Βαβυλώνα. ούτοι πάντες παίς παρά πατρός διεδέξαντο την
άρχιερωσύνην.

7. Παραγενόμενος δ' εις Βαβυλώνα δ βασιλεύς Σαχχίαν μεν
είχεν άχρις ού και ετελεύτησεν εν ειρκτή, θάψας δ’ αυτόν βασι
λικώς τα σκεύη τά έκ τού Ιεροσολύμων συληθέντα ναού άνέθηκε
τους ιδίους θεούς, τον δε λαόν κατώκισεν έν τη Βαβυλωνίτιδα χώρα,

τόν δε άρχιερέα απέλυσε τών δεσμών

ΙΧ. 1. Ο δε στρατηγός Ναβουζαρδάνης αιχμαλωτίσας τόντών
Εβραίων λαών τους πένητας και αυτομόλους εκεί κατέλιπεν άπο
δείξας αυτών ήγεμόνα Γαδαλαν όνομ’ Ακάμου παιδα των ευγε

§ 151= 1 Paral. VI 8–15; § 154= Πerem. XLI5, § 155= 4 Reg. XXV 22.

ROMSPLVELatZonaras II p. 205 sq.
1 καταδείξαντες φut - habuerunt Lat κατασχόντες Coccei *σάδοκοσ

P2 V και οι Lat 2 *αρχιερεύς) ό αρχιερεύσMW σαλομών LE Salomon
Lat 3 δε S(2)IVE ό: om. LIVE *άχιμά. Ο αχίμασSP achinaas Lat
κμετ’ LV *Αχμάν αχίμαν SP achinaan Lat αυτόν V 4 * Αζα

ρίας) αζαρσάσΜ ναζαρίασSP *Τώραμος ώραμ R δε Ιωράμου) inter
δ et ω 3-4 litt. euan. Μ *ϊωράμω P *Ίως -5 Αξιωράμου om.Μ Ίως
ίσω SP ισοσL σοσV ιοσE εαυτόν, αυτών L. * δε on, LV 5 * αξιό
ραμοσL “δε δ’ SP *τού δε Αξιωράμου τούτου δε V * αξιοράμου Ι.
*φιδέασ, ι ex η corr. Ο φεϊδέασΜ φιδέου Ε σουδέασ MLVE

6 σουδέα MLVE ιούηλοσ MSP Ιούλοσ LV BουλοσE hilus Lat τού δεν
τού δε Ιούλου LVE *Ίώθαμος εοαίhan Lat 7 Νηρία δε τού δε νηρία
L!VE Ωδαίας) ωδέασ SPVE ουδέασM *τού τούτου LV σάλουμοσΜ
σάλλουμoσ SP σαλδούμοσ LV σάλδουμοσE salum Lat σαλλούμου SP σαλ
δούμου LVE 8 * έλκίασ, έ ex & corr. Η έλκίασV heleias Lat * έλκία PV
δ' δεMSPLVE Άζαρος άζαροακχώρ, i marg.m 2 σαβαιοσE άζαροάκχωρ
LV Zαγορί Lat, postea Lacunam statuo * Ιωσάδακος) ιώσακοσ SP ωσάδωκοσ
L, ωσάδοκοσV 9 πας ΙΝΕ ήlius Lat παϊδεσ ROMSP *παρά om. V
11 δε LIVE Σαχχίαν αχχίαν SP σακχίαν LE σεδικίαν V et i. marg, L sede
αίαn Lat 12 δεROSPLIVE 13 τάεκ) τού έκO * τού τών LV ναού του

ναού LV 14 εκατώκησεν ROM ,15 *δ*MSP * αρχιερέαν Ο 16 -Να
βουζαρδάνης ναβουδαρζάνησO 17 *Εβραίων Ιουδαίων Μ “κατέλειπεν Μ

18 αυτών αυτουσ Ε αυτόν L. Γαδαλίαν αγαδαλαν RO γοδαλαν SP

152

153

154

155
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156

157

158

159

Λ, Σ) -ν ν Σ) Σ Σ - ν ν Σ)
γονότων έπιεική και δίκαιον, έπέταξε δ' αύτους τήν χώραν έργα
ζομένους του βασιλεί τελεϊν φόρον ώρισμένον, Ιερεμίαν δε τόν
προφήτην λαβών έκ τής ειρκτής έπειθεν εις Βαβυλώνα συν αυτώ
παραγενέσθαι κεκελεύσθαι γάρ υπό τού βασιλέως πάντ’ αυτώ
χορηγείν, ει δε τούτο μή βούλεται, δηλούν αυτό που μένειν διέγνω

αν -- Σ - - -- α ν Λ, 2-- 2 αν
κεν, να τούτο επισταλή τώ βασιλεί. ό δε προφήτης ούθ” έπεσθαι
»η » Σ. Σ. ν ν C - - Σ τ Σ» ν. - Σ)
ήθελεν ούτ' άλλαχόσε που μένειν, ήδέως δ' είχεν έπι τους έρει
πίοις τής πατρίδος και τους ταλαιπώρος αυτής διαζήσαι λειψάνος,

γνούς δ’ αυτού τήν προαίρεσινό στρατηγός, τώ Γαδαλία προστά
ξας, δν κατέλιπεν, αύτίκα πάσαν αυτού ποιείσθαι πρόνοιαν και
χορηγίαν όσων άν δέητα δωρησάμενός τε αυτόν δωρεας πολυτε
λέσιν άπέλυσεν. και Ιερεμίας μεν κατέμεινεν [εις Δάναν) έν πόλει
τής χώρας Μοσφοθά καλουμένη παρακαλέσας τόν Ναβουζαρδάνην,
αν 2 D - - ν ν -- ν ν - Σ)ν' αύτώ συναπολύση τον μαθητήν Βαρούχον Nήρου δε παίδα έξ
επισήμου σφόδρα οικίας όντα και τη πατρίω γλώττη διαφερόντως
πεπαιδευμένον.

2. Ναβουζαρδάνης δε ταύτα διαπραξάμενος ώρμησεν εις Βαβυ
-ν C ν
λώνα, οι δε πολιορκουμένων Ιεροσολύμων φυγόντες διασκεδασθέν
τες κατά τήν χώραν, επειδή τους Βαβυλωνίους ήκουσαν άνακεχω

ρηκότας και λείψανάτινα καταλελοπότας έντή των Ιεροσολυμιτών
γή [και] τούς ταύτην εργασομένους, συλλεχθέντες πανταχόθεν ήκον

§ 156=Ιerem. XLVI 14, XLVII.2; S 159= 4 Reg. XXV 23, Πerem. XLVII 7.

ROMSPLVELatZonaras II p. 206.
γοδολίαν LVEZon godotian Lat όνομα codd. Ακάμου) ed, pr, κάμου
ROM κάμου SP αχικάμου L έλκάμου V Ιακώβου E can Lat

1 δεLVE “έργασαμένοισ ROM 2 τελεϊν) VE τελέσειν ROMSP, om. Ι.
3 έπειθεν)Ε έπεισεν codd. 4*κελεύσθαι RO πάντα LVE 5 *χωρη

γεΐν R “πού, υ exι corr. Μ 6 επιστολή επιστελη MSPLat ούθ" Dindorf
ουδ'MSP ουδε ROLE ουδένV 7 ούτε LVE αλλαχούσε L δεE είχεν
έχειν ROLVE *εριπίρισM 9 δεLVE Γαδαλία γοδαλία Pγοδολία LVE
φοdoliae Lat “κατέλειπεν Μ 10 δν κατέλιπεν) φuen constituerat in hiero
solymorum urbe Lat *ποιήσθαι. Ο 11 χορηγίαν) χορηγείν LV όσον L.
- δωρησάμενον R τ

ε; Ε δε ROMLV δ’ SP 12 απέλυσε ΟΜS PLE εις

Δάναν) εισ δανάν SP εισάδαναν LV, om. Lat πόλει) τή πόλει L 13 μο
σφοθά RSP μασφαθά Ομοσφαθά L masβαίha Lat καλουμένησ RO καλου
μένην MSPL 14 βάρουχον MSPE Nήρου) νίρου E merei Lat 1

5

τοικίασ

σφόδρα tr. SP *πατρώω ROMS γλωσση Ε 1
7

δε] μεν MSP δια
πραξάμενοσ i ras. 16 litt. R εις) ώσ εισΡ βαβυλώνα, ν i. Pas. R

1
8 *φεύγοντεσ ROLV 1
9 *ήκουσαν on. RO ανακεχορηκότασE 2
0 κατα

λελοπότας) καταλιπόντασP τών om. Ρ Ιεροσολύμων MSPLVLat 21 και
τούς –έργασομένους) μί φινί θαην εισοίcrent superessent Lat και Spurium

uid. τούς om. Ο εργασαμένουσ RΟ συλλεχθέντες) συλλεχθέντες δ
ε M

συλλεχθέντεστε SP συλλενγέντεσ Ε

10

15
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πρός τόν Γαδαλίαν εις Μασαφθά. ήγεμόνες δ’ ήσαν έν αυτούς
Σ) ν ς - Σ - ν. 2 ν η αν ν

Ιωάδης υιός Καρίου και Σερέας και Ιωαζανίας και ετεροι προς
τούτοις, έκ δε του βασιλικού γένους ήν τις Ίσμάηλος πονηρός άνήρ
και δολιώτατος, δς πολιορκουμένων των Ιεροσολύμων έφυγε πρός
τόν Αμμανιτών βασιλέα Βααλείμ και συνδιήγαγεν αυτώ τόν χρόνον
εκείνον τούτους τοίνυν γενoμένους αυτού Γαδαλίας έπεισε μένειν
αύτίκα μηδέν δεδιότας τους Βαβυλωνίους γεωργούντας γάρ τήν
χώραν οϋδεν πείσεσθαι δεινόν. ταύτα όμνυς αυτούς διεβεβαιούτο
και προστάτην αυτόν έχειν λέγων, ώστε ει τις ενοχλοίητεύξεσθαι
τής προθυμίας και συνεβούλευε κατοικείν εις ήν έκαστος βού
λεται πόλιν άποστέλλοντα μετά τών ιδίων και άνακτίζειντά εδάφη
και κατοικείν προείπέντε παρασκευάζεσθαι αυτούς έως έτι καιρός
έστι στον και οίνον και έλαιον, όπως έχωσι διά του χειμώνος τρέ

-- ν ν Σ) ν D ν -- ν

φεσθαι. ταύτα διαλεχθείς προς αυτούς άπέλυσε διά τής χώρας
εις δν έκαστος έβούλετο τόπον.
3. Διαδραμούσης δε φήμης εις τά περί τήν Ιουδαίαν έθνη,Ο, ν D ν -- - Σ D - Σ) ν ν 2Α Αζ

ότι τούς άπό τής φυγής παρ’ αυτόν έλθόντας Γαδαλίας έδέξατο
ν -- - - -- -- Σ)

φιλανθρώπως και την γήν αυτούς γεωργούσε κατοικείν έφήκεν, έφ
α * - ν -- ν Σ) ν ν ν

ώ τελεϊν φόρον τώ Βαβυλωνίω, συνέδραμον αυτοί πρός τόν Γαδα

§ 160 = Ιerem. XLVII 8, 4 Reg. XXV 23, § 163= Ιerem. XLVII 11.

ROMSPLVELatZonaras II p. 206.
1 γοδολίαν MSPLVELat Mασαφθά μασφθά Ο(2) μασφάθην SP μασα

φαθήν Μμασεφάθαν L μασφαθά V masphat Lat δε LV έν) έπ’ V

2 Ιωάδης ιώδης Η Load Lat tώ (i
.
e
.

Ιωάννησ) V Kαρίου) καρέου LV
Σερέας σαρέασMSV σαραϊασL και σας Lat Ιωαζανίας) ιστοnίας Lat και

ΟΥ

σαρέασ και ιωαζανίασ (β' α
'

s. m. rec) M και ιωαζανίασ και σαρέασ tr. V

3 * τις δί. ras.3litt. Μ ίσμάηλοσ, ισί. Tas. Μ ίσμαήλοσLV 4 Ιεροσολυμιτών
ROLV 5 καμανιτών Ι. Βααλειμ) βαάλην LVE μαθαίin Lat συνδιήγεν LV

6 τούτους τοίνυν γενoμένους αυτού) έφίμr φut ad hicrosolyma concurrerant Lat
αυτού) αυτώROM Γαβαλίας) α (in γα) uid. exo corr. Ο γοδολίασMSPLVELat

* έπεισε γοί Lat 8 ουδενί μηδέν E 9 προστάτην) πρόσταύτηνWταύ
την RO λέγων αυτών έχειν tr

.

LV ώστ’LV 1
0

προθυμίας προμηθίασΟ
αμαίium Lat και om.L. *συνεβούλευε, σί. ras. S *εις om.Zon 1

1 άπο
στέλλονται αποστέλλοντοσΟ αποστέλλειν τεSLV αποστελεϊντε Ρ αποστέλ
λων Μ αποστέλλοντα –12 κατοικείν ο

ι

μ
t mitteret cum eis qui eorum

habitacula repararent Lat *ανακτίζων Μ 1
2 προείπεν MS" τε om. LV

αυτούς έρse Lat δε αυτούσ LV 13 έστιν 8
,
Ι. σίτον) σΐτόν τε SP

διά) διάγειν SP διάγειν διά LVE, om. Lat recte 1
5

ήβούλετο Ε 1
7 γοδο

λίασ ΜSPLVELat 1
8 *φιλανθρόπωσL * έφήκεν αιηςεται Lat 1
9

τελεϊν)
coni. τελέσειν ROMSPE τελέσωσι L τελέσουσι V αυτοί και αυτοί MSP
omnes Lat γοδολίαν MSPLVLat

160

161

162

163
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164 λίαν καί τήν χώραν κατώκησαν, κατανοήσαντες δε τήν χώραν και
τήν τού Γαδαλίου χρηστότητα και φιλανθρωπίαν Ιωάννης και οι
μετ' αυτού ήγεμόνες υπερηγάπησαν αυτόν και Βαάλιμον τόν τών
Αμμανιτών βασιλέα έλεγον πέμψαι Ισμάηλον άπoκτενούνται αυτόν
δόλω κρυφίως, όπως αυτός άρχη των Ισραηλιτών είναι γάρ αυτόν 5

165 εκ τού γένους τού βασιλικού, βύσεσθαιγε μήν έλεγον αυτόν τής
επιβουλής, αν αυτούς έφή κτείναι τον Ισμάηλον, ώς ουδενός γνω
σομένου δεδιένα γάρ έφασκον, μή φονευθείς αυτός υπ’ εκείνου
παντελής απώλεια γένηται τών υπολελειμένων τής των Ισραηλιτών

166 ισχύος. δ. δ' άπιστεϊν αυτούς ώμολόγει κατ’ άνδρός εύπεπονθότος 10
επιβουλήν τοιαύτην εμφανίσασιν' ού γάρ είκός είναι παρά τηλε
καύτην έρημίαν ών έχρηζε μή διαμαρτόντα ούτως πονηρόν εις τον
ευεργετήσαντα και άνόσιον ευρεθήνα, ώς τώ μεν το άδικημα τομή
υπ’ άλλων επιβουλευόμενον σώσαι, σπουδάζειν δε αυτόν αυτόχειρα

167 ζητεΐν αυτού γενέσθαι. ού μήν άλλ’ εΐ ταύτ' άληθή δε δοκεϊν, 15
άμεινον έφασκεν αποθανείν αυτόν ύπ’ εκείνου μάλλον, ή κατα–
φυγόντα προς αυτόν άνθρωπον και πιστεύσαντα την ιδίαν σωτη
ρίαν και παρακαταθέμενον αυτώ διαφθείρα.

168 4. Και ο μεν Ιωάννης και οι συν αυτώ τών ήγεμόνων μη
δυνηθέντες πείσαι τόν Γαδαλίαν άπήλθον... χρόνου δε διελθόντος 20

κ
α
ι

163 – Teremias XLVIT 1
3
.

ROMSPLVELatZonaras II p
.

206.

1 *την χώραν) νομtheiam in pace regi Lat 2 γοδολίου MSPLVE yodo
liae Lat * Ιωάννης ΙωάνασM 3 *και Βαάλμον -6 βασιλικού diceύant
φue miίtendum a

d regen ammanitarum θααίin, μ
t ismahel alenter occideret,

φuatemus pse securus esset in israhel, η μία είle crat d
e regio genere qui solus

poterat rebelare Lat βαάλειμον Ο βαάλην LVE baatin Lat τόν om. Ε

4 *αμανιτών L έλεγον έλεγε Μ έλεγοντώ γοδολία Ε πέμψα) Ε
πέμψειν ROMSPLat πέμπειν LV *ισμάηλον, ii. Yas. Η Ισμαήλον OV “αυτόν
om. LV 5 δόλω κρυφίως δόλω και κρυφέωσML δόλω και κρυφαίωσ SP
δόλωE latenter Lat 6 αυτόν om. LV δύσεσθαι) δύεσθαι MPV δυσθήναι Ε

εαυτόν αύτήσRO αυτόντήσ επιβουλήσ έλεγον tr
.
L τήσεπιβουλήσ έλεγοναύ,

τόν tr
.

Wτήσεπιβουλήσ αυτόν έλεγον tr
. Ε 7 *άν om. Μ *έφή) έφη ROL έφ'

ή Μ εισμαήλον OV 9 υπολελειμμένων υπολειπομένων V 10 κατ'] κατά
MSP και V και et supra κατά L. 1

1 επιβολήν V έμφανήσασιν Μέμφα
νίσειν (s. σασι supra σειν L) LV 12 έρημίαν finit fol. 306, excidit insequens
usque a

d p.369, 11 Μ ών) ώσRO έχρησε M διαμαρτώντα L 1
3

ώσ

τω) ό
σ

τ
ο LV ώσθ’ ώ Hudson ώσθ' όν Dindorf μεν τό) μεν LV ήν Din

dorf 14 ύπ’) απ’ RO επιβουλεύσόμενον LV σπουδάσαι LV δ
ε

δ
’

SP, om. Dindorf αυτόν S. L 1
5

καλλ’ ε
ί,

αλλά ΕΟ ταύτ’) ταύτα SPLV
και ταύτα Ε * δράν SPLV 1
6 «έφασκoν Ο 18 διαφθειραι] φθείρα
ROSPE 19 ιωάννασΡ ΙωάνασS τών ήγεμόνων) ήγεμόνεσ LV 20 γο
δολίαν SPLVLat
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ήμερών τριάκοντα παραγίνεται πρός Γαδαλίαν εις Mασφαθά πόλιν
Ίσμάηλος μετ’ άνδρών δέκα, ούς λαμπρά τραπέζη και ξενίοις ύπο
δεξάμενος εις μέθην προήχθη φιλοφρονούμενος τον Ισμάηλον και
τους συν αυτώ, θεασάμενος δ’ αυτόν ούτως έχοντα και βεβα
πτισμένον εις άναισθησίαν και ύπνον υπό τής μέθης όΊσμάηλος
άναπηδήσας μετά τών δέκα φίλων άποσφάττει τόν Γαδαλαν και
τους κατακεμένους συν αυτώ έντώ συμποσίων και μετά την τού
των άναίρεσιν εξελθών νυκτός άπαντας φονεύει τους εν τή πόλει
Ιουδαίους και τους υπό τών Βαβυλωνίων καταλειφθέντας εν αυτή
τών στρατιωτών, τή δ’ επιούση μετά δώρων ήκον προς Γαδαλίαν
τών άπό τής χώρας όγδοήκοντα μηδενός τά περί αυτόν έγνωκότος.
ιδών δε αυτούς Ισμάηλος είσω τε αυτούς καλεί ώς πρός Γαδαλίαν,

και παρελθόντων αποκλείσας τήν αύλειον εφόνευσε και τα σώματα
αυτών εις λάκκοντινά βαθύν, ώς άν άφανή γένοιτο, κατεπόντισε
διεσώθησαν δε τών όγδοήκοντα τούτων ανδρών οι μή πρότερον
άναρεθήναι παρεκάλεσαν πριν ή τα κεκρυμμένα εν τοις άγρους
αυτώ παραδώσιν έπιπλά τε και εσθήτα και στον... ταύτ’ άκούσας
έφείσατο των ανδρών τούτων Ίσμάηλος τον δ’ εν τη Mασφάθη
λαόν συν γυναιξί και νηπίοις ήχμαλώτισεν, ένους και του βασιλέως
Σαχχίου θυγατέρας, άς Ναβουζαρδάνης δ των Βαβυλωνίων στρα
τηγός παρά Γαδαλία καταλελοίπει. ταύτα διαπραξάμενος άφικνεί
τα πρός τόν Αμμανιτών βασιλέα
5. Ακούσας δ’ ό Ιωάννης και οι συν αυτώ ήγεμόνες [τά έν

§ 169 = Πerem. XLVII 1.

ROSPLVELatZonaras II p.206 sq.
1 γοδολίαν MSPLVELat *Mασφαθά) μαφαθά Βμασφάθα Lμασφα

θά V maspha Lat 2 Ισμαήλοσ ΟΕΥ μετά Ε ξενίρισ, ενίi. ras. P
3 Ισμαήλον OV 4 δε MS(2)LVE ούτωσ αυτόν tr. V 5 εισμαήλοσ OV
6 *φίλων φυλών L" γοδολίαν SPLVELat 7 “κατακειμένους ανακειμένουσ
Ο συν αυτώ κατακειμένουσ tr

.

SPLVE 8 τάπαντα, 8 9 * Βαβυλωνίων– 10 τών om. P 1
0 πρός) πρόστών SPE γοδολίαν SPLVELat

1
2 * Ισμαήλοσ OV τε αυτούς καλεί τε καλεί LV έκάλει Ε ώς πρός

φuasi a
d Lat πρόσ codd. πρόσ τόν Ε γοδολίαν SPLVELat 13 αύλειον)

αύλιον Ε αυλήν codd. Lat 1
4

γένοιτο) γένοντο ROMSP 1
7 * παραδώσνι

παραδώσειν ROSPL παραδώσε V * εσθήτασSLatZon έσβην ταύτα LVE

1
8 * ΙσμαήλοσOV δ
ε Ε
. *Mασφάθη μασφαθαί, α
ι corr, ex ά siue

εί
.
Η μασφαθή. Ο φασμάθη SP μασφαθά V masphat Lat 2
0 σακχίου LE

σεδεκίου V Seriechiae Lat 2
1

γοδολία (γ exδcorr. Ρ
) SPLVELat *καταλε

λοιπε) παραλελοίπει. Η παραλελείποιΟ αφικνείται) ώρμησε E 22 *αμαν
τών L 2
3 δ om, SPE *ϊωάννασΡ ΙωάνασS ήγεμόνες, ο
ι ήγεμόνεσΡ
τά έντή) om. ROE τά τή LV
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170
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174

175

176

177

τή Mασφαθή τά πεπραγμένα υπό Ισμαήλου και τον Γαδαλίου
θάνατον ήγανάκτησαν, και τους ιδίους έκαστος όπλίτας παραλαβών

ώρμησαν πολεμήσοντες τον Ίσμάηλον και καταλαμβάνουσιν αυτόν

πρός τή πηγή ένΊβρών, οι δε αιχμαλωτισθέντες υπό Ισμαήλου
τον Ιωάννην ιδόντες και τούς ήγεμόνας εύθύμως διετέθησαν βοή
θειαν αυτούς ήκειν υπολαμβάνοντες, και καταλιπόντες τον αιχμα
λωτίσαντα προς Ιωάννην άνεχώρησαν. Ισμάηλος μεν ούν μετ'
άνδρών όκτώ φεύγει πρός τόν τών Αμμανιτών βασιλέα. δ δε
Ιωάννης παραλαβών ους άνέσωσεν εκ τών Ισμαήλου χειρών και
τούς ευνούχους και τάς γυναίκας και τα νήπια εις τινα τόπον Μάν
δρα λεγόμενον παραγίνεται και τήν μεν ήμέραν εκείνην επέμεινεν
αυτόθι, διεγνώκεισαν δ’ εκείθεν άραντες εις Αίγυπτον έλθεΐν φο
βούμενοι, μήκτείνωσιν αυτούς οι Βαβυλώνιοι μείναντας έντή χώρα
ύπερ Γαδαλία τού κατασταθέντος υπ' αυτών ήγεμόνος δργισθέντες
πεφονευμένου,

6. Όντων δ’ έπι ταύτης τής βουλής προσίασιν Ιερεμία τώ
προφήτη Ιωάννης ότού Καρίου και οι ήγεμόνες οι συν αυτώ παρα
καλούντες δεηθήναι του θεού, όπως άμηχανούσιν αυτούς περί τού
τίχρή ποιείν τούτ’ αυτούς υποδείξη, όμόσαντες ποιήσειν ότι άν
αυτούς Ιερεμίας είπη, υποσχομένου δε τού προφήτου διακονήσειν
αυτούς πρός τόν θεόν συνέβη μετά δέκα ήμέρας αυτώ φανέντα τόν
θεόν ειπείν δηλώσαι Ιωάννη και τους άλλοις ήγεμόσι και τώ λαώ
παντί, ότι μένουσι μεν αυτούς έν εκείνη τη χώρα παρέστα και

§ 173 = Ιerem. XLVIΙΙ 11.

ROSPLVELatZonaras II p. 207.
1 Mασφαθή μασφάθη SPL μεσφαθά V masphat Lat, om. Ε τά

om. LV γοδολίου SPLV γοδολία Ε φοdoliae Lat 2 παραλαβών όπλί
τα σ tr. SILVE 3 Ισμαήλον OSV *καταλαμβάνουσι Ρ 4 Ίβρώνει χε
βρών SPLV νεβρώνι E cebron Lat δ’ ΡΕ 5 *Ιωάννην) ιωάναν SP
6 αυτουσ codd. 7 Ιωάννην) ιωάναν S Iωάνναν Ρ τόν ιωάννην LV * ίσ–
μαήλοσOW -μετά L 8 τόν τών) τόν SPLV τών Ε τα μανιτών L
9 *ϊωάννασ Ρ Ιωάνασ 8 διέσωσεν Ε 10 τάς om. LV τά om. LV
μάνδραν LVE Μάνδρα λεγόμενον) φuem σαμίας αρpellant Lat 11 επέμενεν
R0 υπέμεινεν SP 12 * δε SP 13 "βαβυλώνιοι, βαβυ i. Pas. 5 litt. Η
μείναντας -χώρα om. Lat μείναντεσ Ο χώρα P 14 υπέρ) υπό V
γοδολία SPV γοδολίου Ι, ηοιοίiae Lat όργισθέντοσ L 16 όντεσE
*βουλής] συμβουλήσ RO 17 ιωάννασΡ ΙωάνασS ό τού Καρίου

om. Lat Καρίου) καραίου SP καρέου LV οι ηγεμόνες οι συν αυτώ, οι
συν αυτώ ήγεμόνεσ V 18 άμηχανώσιν. Ο τού LV τούτου ROSP
19 ταύτ’ LV *ύποδείξει OL 20 Ιερεμίας ό ιερεμίασ LV εποι. Ο
22 ιωάννα Ρ Ιωάνα 8 ήγεμόσι) ήγεμό V 23 * μενούσι, 8 μενούσι LV
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10

15

πρόνοιαν έξει και τηρήσει παρά τών Βαβυλωνίων ούς δεδίασιν
άπαθείς, πορευομένους δε εις Αίγυπτον άπολείψει και ταύτά δια
Λ D -- ν ν 2 ν C -ν Σr »η

θήσει όργισθείς, ά και τούς άδελφούς αυτών έμπροσθεν οίδατε
πεπονθότας" ταύτα είπώντώ Ιωάννη και τώ λαώ τόν θεόν αυτούς
προλέγειν όπροφήτης ούκ έπιστεύετο, ώς κατά εντολήν τήν εκείνου
μένειν αυτούς έν τή χώρα κελεύει, χαριζόμενον δε Βαρούχω τώ
ιδίω μαθητή καταψεύδεσθαι μεν τού θεού, πείθεν δε μένειν αυ
Λ C ΣΑ Ο ν -- ν -- Λ, 3,

τόθι, ώς άν υπό τών Βαβυλωνίων διαφθαρώσι. παρακούσας ούν
αν ν ν. Ο ν -- - -- Οι 2 - ν

ό τε λαός και Ιωάννης τής τού θεού συμβουλίας, ήν αύτους διά
τού προφήτου παρήνεσεν, άπήρεν εις τήν Αίγυπτον άγων και τόνC --

Ιερεμίαν και τον Βαρούχον,
ν D - Σ - Λ ν - - ν

7. Γενομένων δι αντων εκεί σημαίνει το θείον τώ προφήτην --

μέλλοντα στρατεύειν έπι τούς Αιγυπτίους τον βασιλέα τών Βαβυ
λωνίων, και προειπείν έκέλευε τω λαώ τήν τε άλωσιν τής Αιγύπτου,
και ότι τους μεν αυτών αποκτενεί, τούς δε αιχμαλώτους λαβών εις
Βαβυλώνα άξει, και ταύτα συνέβη τώ γάρ πέμπτω τής Ιεροσο
λύμων πορθήσεως έτει, ό έστι τρίτον και εικοστόν τής Ναβουχο
δονοσόρου βασιλείας, στρατεύει Ναβουχοδονόσορος έπι τήν κοίλην

ν ν ν D A Ω ν - ο
Συρίαν, και κατασχών αύτήν επολέμησε και Μωαβίτας και Αμμα
νίτας, ποιησάμενος δε υπήκοα ταύτα τά έθνη ένέβαλεν εις τήν
Αίγυπτον καταστρεψόμενος αυτήν, και τον μεν τότε βασιλέα κτεί
νει, καταστήσας δε έτερον τους έν αυτή πάλιν Ιουδαίους αιχμαλω
τίσας ήγαγεν εις Βαβυλώνα και το μεν Εβραίων γένος έν τοιούτω
τέλει γενόμενον παρελήφαμεν δις έλθόν πέραν Ευφράτου, υπό

§ 177 = Πerem. XLIX 10.

ROMSPLVELatZonaras III p. 207 Sq.
1 εξει, ει ex η siue ησB παρέξειν SP παρέξει P* *τηρήσειν Ρι

2 πορευομένοισE * απολήψειν R απολείψειν ΟSPLVLat ταυτά ταύτα codd.
Lat διαθήσειν ROSPLVLat 3 αυτών codd ELat 4 πεπονθότας) παθόν
τασSPLV ωάννα Ριωάνα S 5 κατ’SPLV 6βαρούχE 8 "παρακούσας
παρακαλέσασO 9 και) και δ LVE *ϊωάννασSP *συμβουλίας συμβου
λείασR συμμαχίασSP 10 την om. ΕZon 11 * Ιερεμίαν RS βάρουχον SPE
12 γενομένων incip.fol.308 M *τό θείον corr. ex τώ, θείω R 13 τόν

βασιλέα τών Βαβυλωνίων τόν βαβυλωνίων βασιλέα LV 14 έκέλευσε LIVE
15 *αποκτείνει ROL αποκτείνη V 16 *άξει απάξει Zon 17 ό) όσΟ τής
τούV Ναβουχοδονοσόρου-18 στρατεύει om.Μ 18 βασιλείας om. W Nα
βουχοδονόσορος ναβουχαδανάσαροσM, om. SPναβουχοδονόσορ Eό αύτόσV
19 έπολέμει Ε Μωαβίτας και Αμμανίτας) μωαβίτασ και άμμανίτασMSP
αμμανίτασ (αμανίτασL) και μωαβίτασLVELatZon 21 καταστρεψάμενοσL
καταστρεψόμενος αυτήν και και καταστρεψάμενοσ αυτήν E 22 παιχμα

λωτήσασ ΜΡ 23 * εβραίων. i. ras. R 24 *γενόμενον, γεν. i. Pas S δις

έλθόν) δελθών ΜE εισελθών δε RO transisse Lat μετενεχθέν Ζon
Πosephus II. 24
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184

185

186

187

Ασσυρίων μέν γάρ εξέπεσεν ότών δέκα φυλών λαός από Σαμα
ρείας βασιλεύοντος αυτών Ωσήου, έπειτα τών δύο φυλών υπό Να
βουχοδονοσόρου τού τών Βαβυλωνίων βασιλέως και τών Χαλδαίων
ός υπελείφθη των Ιεροσολύμων άλόντων. Σαλμανάσσης μένουν
άναστήσας τους Ισραηλίτας κατώκισεν άντ’ αυτών το τών Χου
θαίων έθνος, ο πρότερον ένδοτέρω τής Περσίδος και τής Mηδίας
ήσαν, τότε μέντοι Σαμαρείς εκλήθησαν την τής χώρας ει

ς

ή
ν

κατω
κίσθησαν προσηγορίαν άναλαβόντες ό δε των Βαβυλωνίων βασι
λεις τάς δύο φυλάς εξαγαγών ουδέν έθνος εις την χώραν αυτών
κατώκισε και διά τούτο έρημος ή Ιουδαία πάσα και Ιεροσόλυμα
και ό ναός διέμεινεν έτεσιν έβδομήκοντα, τον δε σύμπαντα χρόνον,

δ
ς άπό τής των Ισραηλιτών αιχμαλωσίας επί τήν τών δύο φυλών

άνάστασιν έληλύθει, εκατόν έτη και τριάκοντα και μήνας εξ και
δέκα ήμέρας συνέβη γενέσθαι,

Χ. 1. Ο δε των Βαβυλωνίων βασιλεύς Ναβουχοδονόσορος τούς
ευγενεστάτους λαβών τών Ιουδαίων παίδας και τους Σαχχίου του
βασιλέως αυτών συγγενείς, ο

ι

και τας άκμας τών σωμάτων και
τας ευμορφίας των όψεων ήσαν περίβλεπτοι, παιδαγωγούς και τη

δι' αυτών θεραπεία παραδίδωσι ποιήσας τινάς αυτών έκτομίας,

τ
ο δ
’

αυτό και τούς άλλων εθνών όσα κατεστρέψατο ληφθέντας

έν ώρα τής ήλικίας διαθείς έχορήγει μεν αυτοίς τά άπό τής τρα
πέζης αυτού εις δίαιταν, έπαίδευε δε και τ

α

επιχώρια και τά τών

§ 186 = Daniel I 1.

ROMSPLVELatZonaras III p. 208sq.

2 Ωσήου ιωσιου Μ ωσίου V ωσηέE osίας Lat *τών) ότών Cocceji
*τών δύο φυλών duarum tribuum multitudo Lat * δύο i. ras. 4 litt. Η

* Ναβουχοδονοσόρου) ναβουχαδανασάρου 8 χαδανασάρου e
t supra m. rec. να

βουχοδονοσόρ Μ 3 * Βαβυλωνίων) βαβυλωνίαν δ
ε M βασιλέως και τών

Χαλδαίων) και χαλδαίων βασιλέωσMSPLVE 4 ος
)

και όσE *ός –άλόν
των captis hicrosolymis est basίαια Lat *άλώντων M Σαλμανάσσης
Salamanassis Lat σαλμανασάρησ ROMPVE σαλμανασσάρησSL * κατώκησεν
ROM αντ' αυτών, εν αυτώ Ε ετών om. LV *χουδαίων W 6 - ενδο
τέρωι SP μηδείασE 7 εις ήν έν ή E 9 ουδε εν Ε 1

0

εκατώκησε

BP: *τούτ’ LV “Ιεροσόλυμα) ή ιεροσόλυμα Μ 1
1 ναός LVELat λαό.σ

ROMSP “διέμενεν M έτεσιν εν έτεσιν E 1
2 δς όσοσSP όστισ Ε

τών (post τής) om. Ο 1
3

*έληλύθει] δεληλύθει coni. * έτη ρ
λ tr. V

και μήνας μήνασVE * και om. V 1
5 ναβουχαδανάσαροσMS 1
6 *Ιου

δαίων δέκα ιουδαίων M τούς) τού ML Σαχχίου) σακχίου L σεδεκίου VE
sedeciae Lat 18 ταϊς om. Ο 2
0 *τό δ
’ αυτό, τότε δ’ αυτόν L τότε δε

αυτών V άλλων τών άλλων SP έκ τών άλλων LVE θ
α alis Lat κατέ
στρεψε E 2

1 από τησ τραπέζησ αυτού τ
ά tr. Ε
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5

10

Χαλδαίων εξεδίδασκε γράμματα ήσαν δε ούτοι σοφίαν ικανοί περί
αν Σ -- νυν

ήν έκέλευε διατρίβειν ήσαν δ’ εν τούτοις τών έκ τού Σαχχίου γέ
νους τέσσαρες καλοί τε και άγαθοί τάς φύσεις, ών ό μεν Δανίηλος
εκαλείτο, δ δε Ανανίας, δ δε Μισάηλος, δ δε τέταρτος Αζαρίας,
τούτους δΒαβυλώνιος μετωνόμασε και χρήσθαι προσέταξεν ετέροις
ονόμασε και τον μεν Δανίηλον έκάλουν Βαλτάσαρον, τον δ' Ανα
νίαν Σεδράχην, Μισάηλον δε Μισάχην, τόν δ’ Αζαρίαν Αβδεναγώ.
Α D Σ) -Τα -ν -
τούτους δ βασιλεύς δι' υπερβολήν ευφυΐας και σπουδής τής περί
τήν παίδευσιν και σοφίας, εν προκοπή γενομένους είχεν έν τιμή και
στέργων διετέλει.

2. Δόξαν δε Δανιήλω μετά των συγγενών σκληραγωγείν εαυ
-- D -- -- D -

τόν και τών άπό τής βασιλικής τραπέζης έδεσμάτων άπέχεσθαι και
ν ν - 3) ν ν Ω Α. -- ν 2)

καθόλου πάντων τών έμψύχων, προσελθών Ασχάνη τώ τήν έπι
μέλειαν αυτών έμπεπιστευμένω ευνούχωτά μεν παρά τού βασιλέως
αυτούς κομιζόμενα παρεκάλεσεν αυτόν άναλίσκεινλαμβάνοντα, παρ
έχειν δ’ αυτούς όσπρια και φοίνικας εις διατροφήν και εί

,

τ
ι

τών

Σ
)

Λ ΟΥ Λ
,

ο ν ν ν ν ο ν

άψύχων έτερον βούλοντο" πρός γάρ τήν τοιαύτην δίαιταν αύτούς
κεκινήσθαι, τής δ

’

ετέρας περιφρονείν. δ
. δ
'

είναι μεν έτοιμος
έλεγεν υπηρετείν αυτών τ

ή προαιρέσει, ύφοράσθαι δέ, μή κατάδηλοι
τώ βασιλεϊ γενηθέντες έκ τής τών σωμάτων ισχνότητος και τής

-- - Α ν 2 - 2
τροπής τών χαρακτήρων, συμμεταβάλλειν γάρ αύτους άνάγκητά σώ

$ 188 = Daniel I 6.

ROMSPLVELat Zonaras III p. 209. ExcPetresc.

1 *εξεδίδασκε om. Lat, fort.recte ήσαν –2 διατρίβειν evant αμtem isί
sapienία φuiden idonei habenίος αμtem catercitium potoren Lat ήσαν) ούσαν
RO δ

ε

ούτοι δ
’

αυτοί LV σοφίαν ούτοι tr
.

MSP περί on. RO 2 κα
ι

δ
ε

SPL Σαχχίου) σεδεκίου LVE σακχίου 1
. η313. Π. sedeciae Lat 3 *φύσεις)

Οζ

φύσει i. Tas. P’ ών om. V 4 δ δε μισαήλοσό δ
ε

ανανίασ tr
.
L μισαή

λοσ L. *ό δει και ό Μ 5 τούτους τούτοισΜ * μετωνόμασε) έπω
νόμασε RO μετωινόμασε Ρ

ε

μετωνόμα V 6 όνόμασε) όνόμα V και

τόν μεν incip. Εχο *δανιήλ Εχο εκάλει V έκάλεσε E μετωνόμασε Εχο
βαλτάσαρα E θαίthasar Lat δ

ε ROSPLWEExc *annanian Lat

7 σεδράκην Ε
. *μισάηλον, μ
ι i. Pas. 3–4 litt. Η μισαήλον LV μισάηλον

δ
ε τόν δε μισαηλ Εχο Μισάχην μισαχιν Μμίσαχον SPExc μισάκην Ε

δ
εMSLVExc 8 τούτοισM βασιλεύς βασιλεύσεκδιδάσκωντά τών χαλδαίων

γράμματα Exc σπουδής om. Εχο 9 παίδευσινι παίδευσιν τών γραμμάτων
MSPLVLatΈχο 1

1 δανιήλ Ε εαυτόν, αυτόν MPAL αυτόν SPAVExc

1
3

έμψύχων) έμψύχων απέχεσθαι Εχο αχάνη Ε 1
4

έμπεπιστευμένω) έπι
τετραμμένω LVE 1

6 *δε LV *και φοίνικας om. Lat *τι) τοι. Ο

1
8

έκκεκινήσθαι LV δ
ε LV 1
9

έλεγε υπηρέτην Εχο υπηρετεΐν έλεγεν

tr
.
V 2
0

ετών σωμάτων τού σώματοσ Εχο 2
1

τροπήσ e
x

τροφήσ corr. P

συμμεταβάλειν. Η συμμεταβαλείν LV αυτούς αυτουσ RO
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192

193

194

195

ματα και τάς χρόας άμα τή διαίτη, και μάλιστα τών άλλων παίδων
ευπαθούντων έλεγχθέντες αίτιοι κινδύνου και τιμωρίας αυτώ κατα
στώσιν έχοντα τοίνυν πρός τούτ’ ευλαβώς τον Ασχάνην πείθου
σιν επί δέκα ήμέρας ταύτα παρασχεΐν αυτους πείρας ένεκα και μη
μεταβαλούσης μεν αυτούς τής των σωμάτων έξεως επιμένειν τους 5
αυτούς, ώς ουδέν έτι εις αυτήν βλαβησομένων, ει δε μειωθέντας
ίδου και κάκιον τών άλλων έχοντας, επί τήν προτέραν αυτούς δίαι
ταν άγειν. ώς δε ού μόνον ουδέν αυτούς έλύπει την τροφήν εκεί
νην προσφερομένους, άλλά και των άλλων ευτραφέστεροι τά σώματα
και μείζονες εγίνοντο, ώς τους μεν ένδεεστέρους υπολαμβάνειν οις 10
τήν βασιλικήν συνέβαινεν είναι χορηγίαν, τούς δε μετά τούΔανιή
λου δοκεϊνέν άφθονία και τρυφή τή πάση βιούν, έκτοτε μετ’ άδειας
δ Ασχάνης ά μεν άπό τού δείπνου καθ' ήμέραν συνήθως έπεμπε
τους παισιν δ βασιλεύς αυτός ελάμβανεν, έχορήγει δ’ αυτούς τά
προειρημένα, οι δε ώς και των ψυχών αυτούς διά τούτο καθαρών 15
και πρός τήν παιδείαν άκραιφνών γεγενημένων και των σωμάτων
πρός φιλοπονίαν εύτονωτέρων, ούτε γάρ εκείνας έφείλκοντο και
βαρείας είχον υπό τροφής ποικίλης ούτε ταύτα μαλακώτερα διά
την αυτήν αιτίαν, πάσαν ετοίμως εξέμαθον παιδείαν ήτις ήν παρά
τους Εβραίους και τους Χαλδαίος, μάλιστα δε Δανίηλος ικανώς 20
ήδη σοφίας έμπείρως έχων περί κρίσεις όνειρων έσπουδάκει, και
το θείον αυτώ φανερόν έγένετο.
3. Μετά δ’ έτος δεύτερον τής Αιγύπτου πορθήσεως δ βασι

§ 191 = Daniel I 10.

ROMSPLVELatZonaras III p. 209. ExcPeirec.
1 χροάσL 2 ευπαθούντων, αθούν i. Pas. L έλεγχθέντες έλεχθέν

τεσ ROExc, eras. P και om, RO 3 τοίνυν) ί ex ί, νυ i. ras. Η τινα. Εχο
τούτο LV αχάνην Ε ασχάνη Exc *πείθουσι Exc 5 "μεταβαλ

λούσησ RO "τών τού Εχο “σομάτων Exc 6 έτι έτι τών L μιωθέν
τασB 7 και κάκιον) καικ Εχο αυτούς αυτών Ι. 8 άγειν) διάγειν E
reuocaret Lat ανάγειν comi. κδ’ MSP κού) και Ο “ουδέν on. ROEχο
9 “άλλων πολλών Εχc * ευτραφέστερα L 11 είναι συνέβαινε tr

.

Εχο
χορηγίαν, ία i. Tas. Ο 1

2 τ
ή

om. Εχο μετά OLVE 1
3 αχάνησE *ά,

όσα MSPExc έπεμπεν Εχο 1
4

*τους παισιν om. Εχc * έχωρίγει Exc

δ
ε LVEExc 1
5 δ
’

MSPLVEExc αυτούς αυτών Ε 1
6 ακραιφνώσL

1
7 *εύτονοτέρων RExc έκειναισ RO έφείλκοντο) εφέλκοντο ROM έλω

βούντο LV 1
8 τρυφήσLV ούτε ουδε LV ταύτα om. ΜΕχο διά

– 19 αιτίαν) per casden epulas Lat 1
9 αυτήν) om. Ο έναντίαν comi.
*παιδίαν R 20 Εβραίους βαρβάροισ LE barbaros Lat και τους) και ΜΕχο
*δανιήλ Εχο 2

1

«έχων) είχον ex έχων corr. O 22 τό, ό ί. ras. S

έγένετο MLV 23 δ
ε ROSPLVE
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λεύς Ναβουχοδονόσορος όναρ ιδών θαυμαστόν, ού τήν έκβασιν κατά
τούς ύπνους αυτός αυτώ έδήλωσεν ό θεός, τούτου μεν έπλανθά
νεται διαναστάς έκτής κοίτης, μεταπεμψάμενος δε τους Χαλδαίους
και τους μάγους και τούς μάντεις, ώς είη τι όναρ έωρακώς έλεγεν
αυτούς, και τό συμβεβηκός περί τήν λήθηνών είδε μηνύων έκέλευεν
αυτούς λέγειν, ότι τεήν το όναρ και τι το σημείον, τών δε αδύ
νατον είναι λεγόντων άνθρώποις τούτο εύρείν, ει δε αυτούς έκθοίτο

τήν όψιν τού ένυπνίου φράσειν τό σημείον υποσχομένων, θάνατον
ήπείλησεν αυτοίς, ει μή τό όναρ είπoιεν, προσέταξε τε πάντας
αυτούς άναρεθήναι ποιήσαι τό κελευσθέν όμολογήσαντας μή δύ
νασθαι. Δανιηλος δ’ άκούσας, ότι προσέταξε πάντας τους σοφούς
δ βασιλεύς άποθανείν, εν τούτοις δε και αυτόν μετά τών συγγενών
κινδυνεύειν, πρόσεσιν Αριόχητώ την επί των σωματοφυλάκων του
βασιλέως άρχήν πεπιστευμένω. δεηθείς δε παρ’ αυτού τήν αιτίαν
μαθεΐν, δι' ήν ο βασιλεύς πάντας είη προστεταχώς άναρεθήναι
τούς σοφούς και Χαλδαίους και μάγους, και μαθων τό περί το
ένύπνιον και ότι κελευσθέντες υπό τού βασιλέως τούτ’ αυτώ δη
λούν επιλελησμένω φήσαντες μή δύνασθαι παρώξυναν αυτόν, παρε
κάλεσε τον Αριόχην εισελθόντα πρός τόν βασιλέα μίαν αιτήσασθαι
νύκτα τους μάγους και ταύτη) τήν άναίρεσιν επισχεν ελπίζειν γάρ
δι’ αυτής δεηθείς τού θεού γνώσεσθαι τό ένύπνιον. δ δε Αριόχης
ταύτ’ άπήγγειλε τώ βασιλεί. Δανιηλον άξούν, και δ μεν κελεύει

§ 195 = Daniel II 1.

ROMSPLVELatZonaras III p. 209 sq. ExcPetresc.
1 *ναβουχαδανάσαροσMS ναβουχοδονόσωρ Exc * έκβασιν βάσιν IL-V
κατά τους ύπνους αυτός αυτών αυτοσ ούτω κατά τουσ ύπνουσLV αυτώ

κατά τουσ ύπνουσE 2 * αυτώ] έαυτώM 4 τι τεSPLVE et ut uid. Lat
5 *εκέλενσεν MLVExc 6 τί

l

om. RO ότι Ε τ
ό

σημείον codd. Εχο
σημαίνει Ε (ημία) ειρηficare uideretur Lat τό σημαινόμενον Coccei 7 τού9'
8(2)LVE δ

’ LV αυτούς, αύτόσE έκθοιτο OMSPLVE έκθονται, οι ex

corr. R 8 * σημείον σημαινόμενον ΖonCoccei ta plamationen Lat υποσχο
μένου Β ύπισχνουμένων E 9 *εποιεΟ τε) Ε

!

δ
ε

codd. Εχc et Lat επάν
τας αυτούς) omnes una Lat 10 *αυτούς om. Ο 1

1 δ
εSPL προσέταξεν

Exc 1
2 και 8. Μ 1
3

“πρόσεσε Exc Aριόχη) αριόχω MSP αριωχω E

αριόχωι Exc a
d quendan ariochim Lat *σοματοφυλάκων Ρ 14 δεηθείς δ
ε,

δεηθείστε ΜΕχο και δεηθείσ LV eumque roραμtt Lat την αιτίαν παρ’ αυ
τού tr. M 1

6

τ
ά περί τού ένυπνίου P* 18 φήσαντοσ Exc παρόξυναν

Exc παροξύναι L παροξύναι V 1
9 Aριόχην αρίοχον (ίοχ i. Tas. Ρ) MSP

αριωχον Exc ariochim Lat 2
0 *και ταύτη om. Lat recte ut uία. * ταύτη

ταύτη, ΜΡ ταύτην SLVExc 2
1 *δι’ αυτής διά ταύτησSP εδ’ SP άριο

χοσ MSP αριωχησE αριωχοσExc ariochin Lat 22 ταύτα LE
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200

201

202

203

τήν άναίρεσιν επισχεντών μάγων έως γνώ την υπόσχεσιν τήνΔα
νιήλου" δ δε πας μετά τών συγγενών υποχωρήσας πρός εαυτόν δι'
όλης ικετεύει τον θεόν τής νυκτός γνωρίσα και τους μάγους και
τούς Χαλδαίους, οις δει και αυτούς συναπολέσθαι, βύσασθαι δε
τής του βασιλέως όργής εμφανίσαντα την όψιν αυτώ και ποιή
σαντα δήλην, ής δ βασιλεύς επελέληστο διά τής παρελθούσης νυ
κτός ιδών κατά τους ύπνους. δ δε θεός άμα τούς τε κινδυνεύοντας
έλεήσας και τον Δανιηλον τής σοφίας άγασάμενος τότε όναρ αυτώ
γνώριμον έποίησε και την κρίσιν, ώς άν και το σημαινόμενονό
βασιλεύς παρ' αυτού μάθοι. Δανιηλος δε γνούς παρά τού θεού
ταύτα περιχαρής άνίσταται και τους άδελφους δηλώσας τους μεν
άπεγνωκότας ήδη τού ζήν και πρός τώ τεθνάναι τήν διάνοιαν έχον
τας εις εύθυμίαν καί τάς περί τού βίου διήγειρεν έλπίδας, εύχα
ριστήσας δε τω θεώ μετ' αυτών έλεον λαβόντι τής ήλικίας αυτών
γενομένης ήμέρας παραγίνεται προς Aριόχην και άγειν αυτόν ήξίου
πρός τόν βασιλέα, δηλώσαι γάρ αυτώ βούλεσθαι τό ένύπνιον, όφη
σιν δεν πρό τής παρελθούσης νυκτός.
4. Εισελθών δε πρός τόν βασιλέα Δανιηλος παρητείτο πρώ

τον μή σοφώτερον αυτόν δόξαιτών άλλων Χαλδαίων και μάγων,

ότι μηδενός εκείνων τό όναρ εύρεϊν δυνηθέντος αυτός αυτό μέλλοι
λέγειν' ού γάρ κατ’ εμπειρίαν ουδ' ότι την διάνοιαν αυτών μάλ
λον έκπεπόνηται τούτο γίνεται, άλλ’ έλεήσας ήμας δ θεός κιν
§ 199 = Daniel II 16.
ROMSPLVELatZonaras III p. 210. ΕχcPetresc.
1 τήν τών μάγων αναίρεσιν επισχεν tr

. Ε την αναίρεσιν τών μάγων έπι
σχεϊν tr

.

MSPLVExc κ
α
ι

υπόσχεση Exc την Δανιήλου) τού δανιήλου ROMLVE
Exc 2 *ύποχωρήσασ Exc 3 τόν θεόν τής νυκτός νυκτόστον θεόν ΕΕχο
γνωρίσα, σώσαι MSPExc έλεήσαι Ε μt et somnium indicaret Lat 4 *δεί)

δ
ή ΜΕχο αυτούσS αυτόν E “συναπολέσαι RO βύσασθαι δ
ε

βύσασθαι
LV και βύσασθαι E 5 τήσ, ή i. ras. S 6 ής οίσE * επελέληστο, ε 1.

ras. m. 2 P επιλέληστο SLVExc 7 κινδυνεύοντασ, δυνευo e
x

δύνoυσcorr. P

κινδυνεύσαντασ R 9 και τό) τόRO 1
0 παρ’ αυτού om. MExc 1
2

τώ) τ
ο

ROSPLVExc να την – 16 πρός τόν solito angustius scripta S 1
4 μετ'

αυτών om. ΜΕχο έλεον, ε ί. Pas. B έλαιον MExc 1
5 Aριόχην αρίοχον P

αριωχον 8 τον αριωχον M τόν άριώχον Εχο αριωχην Eariochim Lat 1
6 πρόσ

τόν βασιλέα ήξίου tr. Εχο φησί Μ 1
7

ιδείν εί
,
ί. ras. S
,

om. Μ πρό]
πρόσS νυκτός) είδε νυκτόσΜ 18 πρώτον, τ

ο πρώτον MExc 1
9 έσο

ΤΟν

φότερον Exc * αυτόν) αυτών M
.

*δόξα αυτόν tr. L. * τών άλλων δόξαι
tr. MI 2
0 μή δε ενόσΜ αυτό) αυτώ ΟΜSPExcLat μέλλει Exc

η Σ ζ - 1 C - -

22 γίνεται R γίνητα. Ο γίνεσθαι LVE *άλλα L' ό θεός) φησιν ό θεόσΜ
inguit deus Lat

5

10
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δυνεύοντας αποθανείν δεηθέντι περί τε τής έμής ψυχής και των
-ν ν ν -- - Σ)

όμοεθνών και το όναρ και τήν κρίσιν αυτού φανεράν εποίησεν ούχ

ήττον γάρ τής έφ’ ήμύν αυτούς καταδικασθείσιν υπό σού μή ζήν
λύπης περί τής σής αυτού δόξης έφρόντιζον άδικως ούτως άνδρας
5 και ταύτα καλούς κάγαθούς άποθανείν κελεύσαντος, οις ουδέν μεν

10

15

άνθρωπίνης σοφίας εχόμενον προσέταξας, ο δ’ ήν θεού τούτο απή
τες παρ' αυτών. σοί τοίνυν φροντίζονται περί τού τις άρξει τού
κόσμου παντός μετά σέ, κοιμηθέντι βουλόμενος δηλώσαι πάντας ό
θεός τους βασιλεύσοντας όναρ έδειξε τοιούτον έδοξας δράν άν
δριάντα μέγαν έστώτα, oύ τήν μεν κεφαλήν συνέβαινεν είναι χρυ
σήν, τους δε ώμους και τους βραχίονας άργυρούς, την δε γαστέρα

και τους μηρούς χαλκέους, κνήμας δε και πόδας σιδηρούς, είτα
λίθον έξι όρους άπορραγέντα έμπεσεΐν τώ άνδριάντι και τούτον
καταβαλόντα συνθρύψαι και μηδέν αυτού μέρος όλόκληρον άφείναι,

ώς τον μεν χρυσόν και τον άργυρον και τον χαλκόν και τον σίδη
ρον άλεύρων λεπτότερον γενέσθαι, και τα μεν άνέμου πνεύσαντος
σφοδροτέρου υπό της βίας άρπαγέντα διασπαρήναι, τόν δε λίθον
αυξήσαι τοσούτον, ώς άπασαν δοκεϊντήν γήν υπ' αυτού πεπληρώ
σθαι, τό μένουν όναρ, όπερ είδες, τούτ' έστιν, ή δε κρίσις αυτού
τούτον έχει τον τρόπον ή μεν χρυσή κεφαλή σέντε έδήλου και τους
πρό σού βασιλέας Βαβυλωνίους όντας αι δε χειρες και οι ώμοι

σημαίνουσιν υπό δύο καταλυθήσεσθαι βασιλέων τήν ήγεμονίαν ύμών

§ 203 = Daniel ΙΙ 28.

ROMSPLVELatZonaras III p. 210 sq. ΕχcPetresc.
1 έμής) έμαυτού LV 2 πεποίηκεν LVE 4 σής αυτού om. Εχο

έφρόντισε E 5 καλούσ και αγαθούσΓΕ καλούσ (καλλούσP) τε και αγα
θουσ MSPExc μεν οm. ROELat 6 δε Ε ήν) αν V “θεού έργον
θεού SPLW παρά θεού Εχο τούτ’ LV απαιτείσLV 7 παρ' αυτών
παρα ανών (i

.
e
.

ανθρώπων) Εχο 8 κοιμηθέντε κατακοιμηθέντι ΜSPLV

* βουλόμενος βουλόμενοσό θεόσExc 9 βασιλεύοντασ ΜSPE ετοι
ούτο Exc δράν ήmit M 1

0 "μέγα OL *μέν on. ROExc χρυσέαν
IVE 11 -δ’ Εχο 1

2 χαλκούσLVE σιδηρέουσ Ε είται έπειτα SP
LWEExc 1

3

λίθον λίθον είδεσSPLVELatExc έξι από LIVE απορ

λ

ραγέντα L 14 * καταβαλόντα καταλαβόντα ROSExc από τα β' et λ

quae supra scripta sunt eras. P *συνθρύψαι συντρίψαι SPLVExcZon

1
5 ώς τον μεν τόν δε SPLWEExc *και τον σίδηρον και τον χαλκόν tr
.

ΙΣΥ 1
6 αλεύρου SPLVEExc τά] τόν SPVEχο το Ι. 1
7 σφοδρού Ε

διασπαρήναι fin. ΕχcPetresc 18 πάσαν Ε ύπ’ αυτού δοκεϊν την
γήν tr. LE ύπ’ αυτού την γήν δοκεϊν tr. V 19ούν om. ΡΕ τούτο Ε

2
0 *τ’ L 2
1 βασιλείσVE χείρες δύο χειρεσSPLVELatZon 2
2 βασι

λειών Ε ύμών την ηγεμονίαν tr. LE
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209

210

211

212

213

214

τήν δε εκείνων έτερός τις άπό τής δύσεως καθαρήσει χαλκόν ήμ
φιεσμένος, και ταύτην άλλη παύσει την ισχύν όμοία σιδήρω και
κρατήσει δε εις άπαντα διά τήν τού σιδήρου φύσιν είναι γάρ αυ
τήν στερροτέραν τής τού χρυσού και τού άργύρου και του χαλκού,

έδήλωσε δε και περί τού λίθου Δανιηλος τώ βασιλεί, άλλ’ έμοι
μεν ουκ έδοξε τούτο ιστορείν τά παρελθόντα και τά γεγενημένα
συγγράφεινού τά μέλλοντα οφείλοντι, ει δέ τις τής ακριβείας γλι
χόμενος ού περίσταται πολυπραγμονείν, ώς και περί τών άδήλων
τί γενήσεται βούλεσθαι μαθεΐν, σπουδασάτω τό βιβλίον άναγνώνα

τ
ό
.

Δανιήλου εύρήσει δε τούτο έν τους ιερούς γράμμασιν,

5
. Ο δε βασιλεύς Ναβουχοδονόσαρος άκηκοώς ταύτα και έπι

γνούς τ
ό

όναρ εξεπλάγη τήν τού Δανιήλου φύσιν και πεσών έπι
πρόσωπον, ώ τρόπω τόν θεόν προσκυνούσι, τούτω τόν Δανίηλον
ήσπάζετο και θύειν δε ώ

ς
θεώ προσέταξεν, ο

ύ μήν άλλά και την
προσηγορίαν αυτώ τού ιδίου θεού θέμενος άπάσης επίτροπον τής
βασιλείας έποίησε και τους συγγενείς αυτού, ούς ύπό φθόνου και
βασκανίας είς κίνδυνον έμπεσεΐν συνέβη τώ βασιλε προσκρούσαν
τας εξαιτίας τοιαύτης" δ βασιλεύς κατασκευάσας χρύσεον άνδριάντα
πηχών τ

ό μέν ύψος εξήκοντα τ
ο πλάτος δ
ε έξ, στήσας αυτόν έν

τώ μεγάλωτης Βαβυλώνος πεδίω και μέλλων καθιερούν αυτόν συνε
κάλεσεν εξάπάσης ής ήρχε γής τους πρώτους πρώτον αυτούς προσ
τάξας, όταν σημαινούσης ακούσωσι τής σάλπιγγος, τότε πεσόντας
προσκυνείν τόν άνδριάντα τους δ

ε μη ποιήσαντας ήπείλησεν εις
τήν του πυρός έμβληθήναι κάμινον πάντωνούν μετά τ

ο σημαι
νούσης έπακούσαι τής σάλπιγγος προσκυνούντων τον άνδριάντα

§ 209 – Daniel II 40.
ROSPLVELat Zonaras III p. 212 sq. ExcPetresc.

1 δ
’ Ε *τής on P *ήμφιεσμένος similis Lat 2 * παύση R

3 άπανται άπαν SPLVE omnia Lat 4 τού άργύρου) τού άργυρού RO άρ
γύρου Ε τού ante χαλκού om. LE 5 * έδήλωσα Β 7 ακριβείας αλη
θείασ PLVE 9 κτί, ει LV μtrum Lat 1

0

τ
ό

Δανιήλου) τού δανιήλου LVE

1
1 δ δε incip. Εχο Ναβουχοδονόσαρος) ναβουχοδονόσοροσOPLVE

ναβουχαδανάσαροσS ναβουχοδονόσωρ Εχο ακηκοώς ταύτα, ακούσασταύτα
LV ταύτα ακούσασE 1

3

προσκυνούσιν LExc *τόν δανιήλ Εχο 1
4 ασπά

ζετο V θύειν δε Εχο θύσειν δεν RO θύσειν δ
ή
,

SPL θύσειν δε V θύειν E

eique sacrificari Lat *θεώ] τώι θεώt Exc 1
6 *έποίησεν Exc 18 τοι

αύτης τομάσδεExc 1
9

επηχέωνZon μεν οm. Εχο τ
ό

om. LEZon δ
ε

on. ROV 20 ετήσβαβυλωνιασ OLat δεηρά καλουμένω post πεδίω addit

m
.
2 P’ αυτόν om. LVE 21 πρώτον αυτούς om. EExc “προστάξας κε
λεύσασExc 22 * τότε om. Εχc 23-p. 377,9 breuiata et mutata in Exc
ήπείλησε Ε 2

4

έμβληθήναι) ROSPZon έμβληθήσεσθαι LVE esse mit
tendos Lat σημανούσησ R 25 προσκυνησάντων Exc

5
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5

10

15

τους Δανιήλου συγγενείς ού ποιήσαι τούτό φασι μή βούληθέντας
παραβήνα τούς πατρίους νόμους, και οι μεν ελεγχθέντες ευθύς
εις τό πύρ έμβληθέντες θεία σώζονται προνοία και παραδόξως
διαφεύγουσι τον θάνατον κ

α
ι

άλλά κατά λογισμόν ομαι τώ μηδέν

D ν Σ
) D - -ν Σ
)

αν - » Σ
.

ν τ
,

άδικήσαντας εις αυτό βληθήναι ούχ ήψατο, καίειν δ
'

άσθενές ή
ν

έχον έν εαυτώ τούς παίδας του θεού κρείττονα τά σώματα αυτών
ώστε μή δαπανηθήναι υπό του πυρός παρασκευάσαντος, τούτο

συνέστησεν αυτούς τώ βασιλείως δικαίους και θεοφιλείς, διόμετά
ταύτα πάσης άξιούμενοι παρ’ αυτού τιμής διετέλουν.

6 "Ολί δ
' αν ν

ά
λ α -- -- ν ν αν ς

-- γω υστερον χρονω, παλιν ορα κατα τους υπνους ο

ν ν C -ν -- ν ν ν ν

βασιλεύς όψιν ετέραν, ώς έκπεσών τής άρχής μετά θηρίωνέξει τήν
δίαιταν και διαζήσας ούτως έπι τής έρημίας έπεσαν επτά αύθις
τήν άρχήν άπολήψεται τούτο θεασάμενος τούναρ πάλιν τούς μά
γους συγκαλέσας άνέκρινεν αυτούς περί αυτού και τ

ί

σημαίνοι λέγειν

215

216

ήξίου, των μεν ούν άλλων ουθείς ήδυνήθη τήν τού ενυπνίου διά– 217
νοιαν ευρείν ουδ' εμφανίσαι τώ βασιλεϊ, Δανίηλος δ

ε

μόνος και
τούτ' έκρινε και καθώς ούτος αυτώ προείπεν άπέβη. διατρίψας
γάρ έπι τής έρημίας τον προειρημένον χρόνον ουδενός τολμήσαν
"τος επιθέσθαι τοις πράγμασι παρά την επταετίαν, δεηθείς τού

25

θεού τήν βασιλείαν άπολαβείν πάλιν εις αυτήν επανέρχεται. έγκα
λέση δ

έ μοι μηδες ούτως έκαστα τούτων απαγγέλλονται διά τής
γραφής, ώς έν τους αρχαίος ευρίσκω βιβλίοις και γάρ ευθύς εν

άρχή της ιστορίας προς τους επιζητήσοντάς τ
ι

περί των πραγμά
των ή μεμψομένους ήσφαλισάμη, μόνον τε μεταφράζειντας Εβραίων
βίβλους ειπών εις τήν Ελλάδα γλώτταν και ταύτα δηλώσειν μήτε

§ 214 = Daniel ΙΙΙ 12.

ROSPLVELatZonaras III p. 216 sq. ΕχcPetresc.

1 του μη SPExc * τούτο om. Ο *φησε V *βουληθέντεσ Ο

2 ευθέωσSPLV 4 αλλά ούγάρ ήψατο τόπύρ αυτών αλλά SPLVE et utuid.
Zon non enim contiqit eos ignis Lat, Lacunam statuo τώ] τού V 5 αυτό)
αυτόν Exc δ

ε Ε 6 * έχων L έν om.Ε. *έν – 8 βασιλείοn, suppl. i.

marg. R κρείττω Exc 7 κατασκευάσαντοσE 8 *θεοφιλείς φίλουσExc
μετά ταύτα, SPExc μία ταύτη RO μετά LV, om. ELat 9 * τιμής τήσ τιμήσ
VExc διετέλουν fin. Εχο 1

0 δεLWE 12 «ερημίας ερήμασΡ 1
3 εθεά

μενοσ P τούναρ V τό όναρ ROSPLE 1
4 εαυτούσ, ύi. Tas. P σημαί

νει VE σημαίνειν L 1
5 ουδείσL έδυνήθη SP 16 τώ) το Ρ 1
7 τούτ'

τούτο LE ταύτα V *και om. L. *ούτος ούτoστε BLV 1
9 *πράγμασι

πράγμα V 20 απολαυεϊν Ο εγκαλέσει ROSPL απαγγέλοντι Ο 23 έπι
ζητήσαντάσSP περί om. LV 24 μεμφομένουσ SP 2
5 επών) είπον LV
έλληνίδα γλώσσαν LV

218
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προστίθεις τους πράγμασιν αυτός ιδία μήτ’ άφαιρών υπεσχη
μένος,

ΧΙ. 1. Ο δε βασιλεύς Ναβουχοδονόσορος έτη τρία και τεσσα
ράκοντα βασιλεύσας τελευτά τόν βίον άνήρ δραστήριος και τών προ
αυτού βασιλέων ευτυχέστερος γενόμενος, μέμνητα δ’ αυτού τών
πράξεων και Βηρωσός έν τη τρίτη τών Χαλδαϊκών ιστοριών λέ
γων ούτως ,άκούσας δ' δ πατήρ αυτού Ναβουχοδονόσορος, ότι ο
τεταγμένος σατράπης έντή Αιγύπτω και τους περί τήν Συρίαν
τήν κοίλην κα τήν Φοινίκην τόπους αποστάτης αυτού γέγονεν, οϋ
δυνάμενος αυτός κακοπαθεΐν συστήσας τώ υιώ Ναβουχοδονοσόρω

όντι ένήλικία μέρη τινά τής δυνάμεως εξέπεμψεν έπ' αυτόν. συμ
μίξας δε Ναβουχοδονόσορος τώ αποστάτη και παραταξάμενος αυτού
τε έκράτησε και την χώραν έκ ταύτης τής άρχής υπό την αυτού
βασιλείαν έποιήσατο. τώ τε πατρί αυτού Ναβουχοδονοσόρω συνέβη
κατ' αυτόν τον καιρόν άρρωστήσαντιέντή Βαβυλωνίων πόλει μετ

ROSPLVELat Zonaras III p. 218. Iosephus cont. Ap. I cap. 19. Eusebius
chronic. I p. 45, praep. euang. IX 40, Syncellus p. 416.

1 προστεθείς προστεθείσ Ο προστιθείσ τί LVLat αυτός) LV αυτουσ
ROSP ipse Lat ιδία ίδια SPL ίδιον V μήτε LV αφαιρών coni, αφαιρείν
codd. υπεσχημένος ύπησχημένοσ Β ύπίσχημένοσΟ υπεσχημένοσSPLV
2 *ναβουχαδανάσαροσS *τρία και τεσσαράκοντα μγ/V 4 βασιλεύσας
dum μια set Lat 5 ευτυχέστερος εύψυχέστεροσRO 6 βηρωσσό.σ RP-WE,
Syncellus βηρωσοσS berosus Lat locum Berosi ($ 220–226) iterauit Iosephus

cont. Apion. I 1984, inde Eusebius sumpsit totum Chronic. I p.45 sqq. et partem
($221–222) praep. euang. IX40; ex Eusebio Syncellus p. 416 sqq. 7 δε Syn
cellus Ναβουχοδονόσορος ναβουχαδανάσαροσ S ναβουχαδανάσσαροσ P
ναβολάσσαροσ cont, Apion. codex graecus et uersio latina natupalsaro Euseb.
Armen. ναβοπολάσαροσ Euseb. apud Syncellum, quod Iosephus scripsisse uid.
δ om. Syncellus 8 έντή] έντε SPLV cont. Apion, την Συρίαν την

κοίλην Συρίαν τήν κοιλην Syncellus τήν κοιλην συριαν V 9 αυτού om.

cont, Apion. 10 αυτός αύτόσ' έτι SPLVLat cont, Apion. υιώ om. IV
ναβουχαδανασσάρω SP mabucodrosori Euseb. Armen. Nαβοκοδροσόρω Syneel
lus, quod scripsit Iosephus 11 έν) έτι έν cont, Apion. 12 ναβουχαδανάσα
ροσΡ ναβουχαδανάσσαροσS ηαθμcodrosοrus Euseb. Armen. Nαβοκοδρόσορος
Syncellus 13 έκράτησε έκράτει Syncellus έκυρίευσε cont. Apion. cod. grae
cus Euseb. praep. euang. έκ ταύτης της αρχής εξ αρχήσ cont, Apion.

cod. graecus Euseb. chron. έξαύθις Euseb. praep. euang. εξ αυτής Gutschmid
αυτού) αυτών cont, Apion. cod. graec. Syncellus 14 έποίησεν cont.

Apion. cod. graec. i. marg. XT Lat αυτού τώ, LV ναβουχαδανασ

σάρω SP ναβολασσάρω cont, Apion. cod. graec. ηαθμpasarus Euseb. Arm.
ναβοπαλασάρω Euseb. praep. Syncellus συνέβη ναβοπαλασάρω tr. cont, Apion.
15 κατ’ αυτόν κατά τούτον τον cont. Apion. cod. graec. litterae αυτόν

τόν και i. mas. S

5

10

15
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αλλάξαι τόν βίον έτη βασιλεύσαντα είκοσι και έν, αισθόμενος
δε μετ' ού πολύν χρόνον τήν τού πατρός τελευτήν Ναβουχοδονο
σάρου και καταστήσας τά κατά τήν Αίγυπτον πράγματα και την
λοιπήν χώραν και τούς αιχμαλώτους Ιουδαίων τε και Φοινίκων
και Σύρων και τών κατ’ Αίγυπτον έθνών συντάξας τεσιτών φίλων
μετά τής βαρυτάτης δυνάμεως και της λοιπής ωφελείας ανακομίζειν
εις τήν Βαβυλωνίαν, αυτός όρμήσας όλιγοστός διά τής ερήμου παρα
γίνεται εις Βαβυλώνα... παραλαβών δε τά πράγματα διοικούμενα
υπό Χαλδαίων και διατηρουμένην την βασιλείαν υπό τού βελτιστου
αυτών, κυριεύσας ολοκλήρου της πατρικής αρχής τους μεν αιχμα
λώτος παραγενομένους συνέταξεν άποικίας έντους επιτηδειοτάτος
τής Βαβυλωνίας τόπος αποδείξαι, αυτός δ’ άπό τών έκ τού πολέ
μου λαφύρων τότε τού Βήλου ιερόν και τα λοιπά κοσμήσας φιλο
τίμως τήν τε υπάρχουσαν εξ αρχής πόλιν και έτερα καταχαρισά
μενος και άναγκάσας πρός τό μηκέτι δύνασθαι τους πολιορκούν
τας τον ποταμόν άναστρέψαντας έπι τήν πόλιν (κατασκευάζειν,

περιεβάλετο τρεις μεν της ένδον πόλεως περιβόλους, τρεις δ'

ROSPLV Lat Iosephus cont. Apion. I 19. Eusebius chronic. I p. 45 sqα,
praep. euang. IX 40, Syncellus p. 416 sq.

1 βασιλεύσαντα SPVSyncellus βεβασιλευκότι cont. Apion. cod. graecus

είκοσι και ένl και V εικοσιεννέα cont. Apion. cod. graec. 2 πολύν πολλήνR
πολύ cont, Apion. cod. graecus χρόνον om. cont, Apion. cod. graec. ναβου
χαθανασσάρου SPναβουχοδονοσόρου LV mabuchodomosor Lat ναβουχοδονόσοροσ
cont. Apion. cod. graec. Euseb. praep. euang. mabucodrosοra Euseb. Armen.
Ναβουκοδρόσορος Syncellus 3 και (ante κατ) om. cont. Apion. 5 και

ante τών om. cont, Apion, κατ’) κατά την LV cont, Apion, συντάξας) και
συντάξασ SPLVLat 6 μετά– δυνάμεως] oun magnα μέτίμte Lat βαρυ
τάτης V cont, Apion. βαθυτάτησ ROSPL: 7 παρεγένετο LV cont. Apion.
παρεγένετο διά τήσερήμου tr

.

cont, Apion. 8 παραλαβών καταλαβών cont.
Apion. διοικούμενα suppl. Β

'

9 διατηρουμένην διοικουμένην SP 1
0 όλο

κλήρου) έξολοκλήρου cont, Apion. cod. graec. 1
1 παραγενόμενος (om. Syn

cellus) συνέταξεν αυτούς αποικίας (έταξε τάς κατοικίας Sync.) cont, Apion.

παραγινομένοισO επιτηδειοτάτος επιτηδειο Ο 1
2 αποδείξα] αποδείξασRSP

απέδειξαν L, om. WLat ante αυτός ras. 1–2 litt. V από ύπόV 13 τού om.
cont. Apion. Βήλου]λ exρ corr. Pήλ exιλ corr.S 1

4

έτερα) ετέραν έξωθεν
cont, Apion, καταχαρισάμενος καταχειρισάμενοσ Ο καταχρησάμενοσLV com
ίulti Lat προσχαρισάμενοσcont, Apion. cod. graecus προσκαταχρησάμενος Sync.
προκαθιδρυσάμενος Gutschmid apud Euseb. I 48 Schöne 1

5 αναγκάσας) ανα
καινίσασSP prisca repαναμtt Lat αναχώσας Gutschmid apud Euseb. 1.1. πο
λυορκούντασ LV 1

6

αναστρέψαντας αναστρέψασSP αναστρέφοντασ cont,
Apion, αποστρέφοντασ Ernesti έπι – κατασκευάζειν είμαι αιημο modo
μraeualere Lat κατασκευάζειν on. RO 1

7

περιεβάλετο ed, princ. ύπερεβά
λετο ROSPV cont, Apion. υπερεβάλλετο L ereωit Lat τρεις δε τρεισ ROLV
περιβόλους portious Lat δ
’

έξω) δ
ε

τής έξω SP, cont. Ap. δε έξω LV
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έξω τούτων δε τής όπτής πλίνθου, και τεχίσας άξιολόγως τήν
πόλιν και τους πυλώνας κοσμήσας ιεροπρεπώς κατεσκεύασεν έν
τους πατρικούς βασιλείους έτερα βασίλεια έχόμενα αυτών, ών το
μεν άνάστημα και την λοιπήν πολυτέλειαν περισσόν ίσως άνετη
λέγειν, πλήν όσον τα μεγάλα και υπερήφανα συνετελέσθη ήμέρας
πεντεκαίδεκα (έν δει τους βασιλείος τούτοις αναλήμματα λίθινα
άνωκοδόμησε την όψιν άποδούς όμοιοτάτην τους άρεσε, καταφυ
τεύσας δένδρεσι παντοδαπούς έξεργάσατο και κατεσκεύασε τόν κα
λούμενον κρεμαστόν παράδεισον διά τό τήν γυναίκα αυτού επιθυ
μείν της οικείας διαθέσεως ώς τεθραμμένην έν τους κατά Mηδίαν

τόπος" και Μεγασθένης δε έντή τετάρτη τών Ινδικών μνημο
νεύει αυτών δι' ής άποφαίνεν πειράται τούτον τον βασιλέα τή
άνδρεία και τώ μεγέθει τών πράξεων υπερβεβηκότα τον Ηρακλέα,

καταστρέψασθαι γάρ αυτόν φησε Λιβύης την πολλήν και Ίβηρίαν
και Διοκλής δ’ έν τη δευτέρα τών Περσικών μνημονεύει τούτου
τού βασιλέως και Φιλόστρατος εν ταις Ίνδικας και Φοινικικας
ιστορίας, ότι ούτος ο βασιλεύς έπολιόρκησε την Τύρον έπεσε τρισι
και δέκα βασιλεύοντος κατ' εκείνον τον καιρόν Ιθωβάλου τής Τύ
ρου. καί τά μεν ύπό πάντων ιστορούμενα περί τούτου τού βασι
λέως ταύτα ήν.
ROSPLVELatZonaras III p. 218. Iosephus cont. Apion. I 19. Eusebius

chronic. I p. 47, Syncellus p. 417 sq.
1 τούτων δε τής οπτής (όπτκήσO) πλίνθου) θα latere cocto Lat τούτων

(τούτων δεSync) τους μεν έξιόπτής πλίνθου και ασφάλτου τους δε εξ αυτής
τής πλίνθου cont, Apion. τειχήσασ R in B abhine multa sunt euanida
2 κατεσκεύασεν έν] προσκατεσκεύακεν cont. Apion. cod. graec. addidit Euseb.
Armen. προκατεσκεύασεν Syncellus ένom. cont, Ap. 3 αυτών εκείνων cont.
Apion, ών υπέρ ών cont, Ap. 4 την λοιπήν την πόλιν και την λοιπήν RO
την πολλήν cont, Ap. cod. graecus περισσόν – 5 λέγειν) μακρά δ’ (μακρόν
Euseb.) ίσως έσται εάν τις εξηγήται cont, Ap. περισσόν, όν i ras. L ίσως
ούτωσ RO 5 πλήν όσοντά πλησίον τετά (τε i ras m.2 Β) RO πλην όσον
τετά LV μerum tamen hoc Sciendum φuta dum essent Lat πλήν ώς όντα Din
dorf πλήν όνταγε υπερβολήν ώσ cont, Apion. cod. graecus πλήν όντα υπερ
βολή Syncellus ήμέρασL 6 έν δε on. RO αναλείμματα. Ο λίθινα
λίθινα υψηλά cont, Apion. 7 ανοικοδόμησε W ανοικοδομήσας cont, Apion.

τήν και την cont, Apion. όρεσε) όρεV καταφυτεύσας καταφυτεύσας δε
coni. 8 δένδρεσι] δένδρα. Ο καλούμενον om. Η 10 οικείας δρείας
cont, Apion. ώς κσ R, om. Ο cont. Apion. μήδειαν ΟL 12 δι' ής δ

ι'

ών Coccei 13 άνδρία, ίi.ras. P υπερβεβληκότα coni. 14 πολλήν πολήν

P
1 πόλλιν Ο πόλιν RLVLat 1
5 * Δεοκλής ό δοκλήσS ό δίκλήσΡ δ
ε LV
ετών Περσικών coloniarum Lat 1
6 και αυτού και LVE φοινικι
καίσ, κ
ι
s. m. 1 S φοινικαϊσ OLE, in B apparet φον ceteris euanidis 17 την
om. LV έτεσι τρισί και δέκα έτεσι τρισκαιδεκα L έτεσι γ΄ V (έτεσι ιγ

΄
V

teste Mau) 1
8 ιθοβάλου ROLV ιοίhabulus Lat Τύρου) τύρων LV

10

15



ΑΝΤΙΩ. IUD. Χ 229–233 (XI 2) 381

10

15

2. Μετά δε τήν Ναβουχοδονοσόρου τελευτήν Aβίλμαθαδάχος
δ πας αυτού την βασιλείαν παραλαμβάνει, ός ευθύς τόντών Ιερο
σολύμων βασιλέα Ιεχονίαν τών δεσμών άφείς εν τοις άναγκαιοτά
τοις τών φίλων είχε πολλάς αυτώ δωρεάς δούς και ποιήσας αυτόν
επί τών έντή Βαβυλωνία βασιλέων" δ γάρ πατήρ αυτού τήν πίστιν
ούκ έφύλαξεν Ίέχονία παραδόντι μετά γυναικών και τέκνων και
τής συγγενείας όλης εκουσίως αυτόν υπέρ της πατρίδος, ώς άνμή
κατασκαφείη ληφθείσα υπό τής πολιορκίας, καθώς προειρήκαμεν.
τελευτήσαντος δε Αβίλμαθαδάχου μετά έτη όκτωκαίδεκα τής βασι
λείας Ηγλίσαρος δ πας αυτού τήν άρχήν παραλαμβάνει, και κατα
σχών αυτήν έτη τεσσαράκοντα καταστρέφει τον βίον, μετά δ’ αυτόν
εις τον υιόν αυτού Λαβοσόρδαχoν άφικνείται της βασιλείας ή δια
δοχή, και μήνας ποιήσασα παρ' αυτώ τούς πάντας εννέα τελευτή
σαντος αυτού μεταβαίνει προς Βαλτασάρην τον καλούμενον Ναβο
άνδηλον παρά τους Βαβυλωνίοις επί τούτον στρατεύoυσι Kυρός
τε ό Περσών βασιλεύς και Δαρείος ό Μήδων και πολιορκουμένων
τούς έν Βαβυλώνι θαυμάσιόν τι και τεράστιον θέαμα συνέβη κατέ
κειτο δειπνών και πίνων εν οίκω μεγάλω και πρός έστιάσεις πε
ποιημένω βασιλικάς μετά τών παλλακίδων και των φίλων. δόξαν

§ 229 = 4 Reg. XXV 27, Πerem. LI31; $ 232 = Daniel V 1.

ROSPLVELatZonaras III p. 218.
1 i. marg. ιβ΄ Ο τήν την τού Ρ ναβουχαδανασάρου Pναβουχαδα

νασσάρου 8 Αβίλμαθαδάχος) αβιαμαθαδάχοσΟ αβε «κακαδάχοσB αβελμάρ
θαχοσΡ αβελμάθαχοσS αβλαμαρώδαχοσLV αβλαραμάταχοσE animatλα
ρασμs (amilmatharacus cod. Neapol) φui et abinathadocus Lat 2 τών om. LV
*hicrosolymitarum Lat 3 *ιεχονίαν, ο i ras. L εχωνίαν V techonian

φui et ioachim Lat 4 τών φίλων τουσ φίλοισL φίλοισVE εαυτόν

BOSPLV έντιμον Ρς είχεν Ο 5 ετών) τον Ο «Βαβυλωνία βαβυλώνιLV
βασιλέων βασιλέα Ο βασιλείων PLIVE βασιλειών, ών s. m.28, 6 Ιεχο

νία) τώ, εχονία SPL εχωνία V 7 αυτόν) αυτόν ROSPL εαυτόν V 8 ύπό
τής πολιορκίας τή πολιορκία LV 9 Αβίλμαθαδάχου) άβιαμαθαδάχου RO
αβλμαδάχου 8 αβλδαμάχου Ραβιλαμαρωδάχου LV αβλαματαράχου E anti
mathapaco Lat 10 Ηγλίσαρος) γλίσαροσSP νιγλίσαροσLVE helesarus Lat
cod. Neapol. egresarius cod. Wissemb. 11 μετά δ’ αυτόν μετ' αυτόν δε V
12 * Λαβοσόρδαχον) λαβροσόδαχον SP τής βασιλείας) abhine usque ad

382,4 χρήσθαι plurima euanuerunt in B 14 *Βαλτασάρην euanuit R βαλ
τασάριν Ο βαλτάσαριν SP βαλτάσαρον LW Nαβοάνδηλον) euan. Ε ναβοάν
δήλον Ο αβοάνδηλον E maboan Lat, fort, recte 15 παρά τους Βαβυλωνίοις)
παρά βαβυλωνίρισ LVE, om. Lat, fort.recte 16 πολιορκουμένωE 17 τούς
euan. R, om. SPE τών LV 18 και πίνων euan. R, om. SPLVELat και- πεποιημένω) et conuίuis regalibus oportuna Lat και πρός) και γυρώ Ε
και αργυρώ εισΟ και άργυροσ εισL και σκευών ήν πολυσ άργυροσ εισV
euan. Η πεποιημένων LV 19 παλλακίδων) παλλακίδων αυτού E

229
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δε αυτώ κομισθήναι κελεύει εκ του ιδίου ναού τά του θεού σκεύη,
ά, συλήσας Ναβουχοδονόσορος εκ των Ιεροσολύμων ουκ έχρήτο μέν,

εις δε τόν αυτού ναόν κατέθηκεν, αυτός δε υπό θράσους προα
χθείς, ώστε αυτούς χρήσθαι, μεταξύ πίνων και βλασφημών τον
θεόν έκ τού τείχους όρά χείρα προϊούσαν και τώ τοιχω τινάς συλ- 5

234 λαβάς εγγράφουσαν ταραχθείς δε υπό τής όψεως συνεκάλεσε τους
μάγους και τους Χαλδαίους, πάν τούτο το γένος όσον ήν εν τοις
Βαβυλωνίοις τά τε σημεία και τα όνειρατα κρίνειν δυνάμενον, ώς

235 άν αυτώ δηλώσωσι τάγεγραμμένα τών δε μάγων οϋδεν ευρίσκειν
δυναμένων ουδε συνιέναι λεγόντων ύπ’ άγωνίας ό βασιλεύς και 10
πολλής τής έπι τώ παραδόξω λύπης κατά πάσαν έκήρυξε τήν χώ
ραντώ τά γράμματα και την ύπ’ αυτών δηλουμένην διάνοιαν σαφή
ποιήσαντι δώσειν ύπισχνούμενος στρεπτόν περιαυχένιον χρύσεον

και πορφυράν έσθήτα φορείν, ώς οι τών Χαλδαίων βασιλείς, και
236 τό τρίτον μέρος της ιδίας άρχής, τούτου γενομένου του κηρύγμα- 15

τος έτι μάλλον οι μάγοι συνδραμόντες και φιλοτιμησάμενοι πρός
237 τήν εύρεσιν τών γραμμάτων ουδέν έλαττον ήπόρησαν. άθυμούντα

δ’ επί τούτω θεασαμένη τον βασιλέα ή μάμμη αυτού παραθαρ
σύνειν ήρξατο και λέγειν, ώς έστι τις άπό τής Ιουδαίας αιχμάλω
τος εκείθεν τό γένος άχθεις υπό του Ναβουχοδονοσόρου πορθή- 20
σαντος Ιεροσόλυμα Δανιηλος όνομα, σοφός άνήρ και δεινός εύρείν

τά αμήχανα και μόνω τω θεώ γνώριμα, δς Ναβουχοδονοσόρω τώ
βασιλεί μηδενός άλλου δυνηθέντος ειπείν περί ών έχρηζεν εις φώς

238 ήγαγε τα ζητούμενα μεταπεμψάμενονούν αυτόν ήξίου παρ’ αυτού
πυνθάνεσθαι περί των γραμμάτων και τήν άμαθίαν τήν τών οϋχ 25

§ 233 = Daniel V 2.

ROMSPLVELatZonaras III p. 218 sq.
1 * ναού i.ras, L. 2 *ναβουχαδανάσσαροσSP έκτών) έξLVE έχρή

σατο E 3 αυτού αυτού SPLVE αυτόν. Ο, euan. R ναόν αυτού tr. L.
κατέθηκεν κατέθετο LVE *θράσους) θάρσουσOL, euan. Η 4 τόν) coni.

πρόστών RO εισ τον SPLVE in Lat 5 τοίχω) τεχω RO τοίχω an τείχω
incertum L 6 δ’ LVE 7 και τούς) και Ε πάν) και πάν SPLVELat
τούτου τού γένους coni. 8 Βαβυλωνίοις) βαρβάροισ LVLat τε) 8. m. 1 S
τε δ’, δ’ άeletum P και τά) και Ε 10 * δυναμένων om. IV 12 κα

ι

υπ'
επ’ RO 13 ποιήσοντι E * περιαυχένιον, νιον i.ras.2 litt.m.2 Ρ 14 πορ
φύραν Ε 15 ιδίας om. Ε 1

6

έτι έπι Ε *πρός) περί L 1
7 *γραμμάτων)

πραγμάτων RO 1
8 δεL τούτο L 1
9

και 8 m.1 P από έκ [LVE

2
0 έκείθε L τού om. SPE *ναβουχαδανασσάρου SP 2
1

Ιεροσόλυμα) τ
ά

ιεροσόλυμα Ε εύρείν) εξευρείν LVE 2
2

τώ: om. Ε *ναβουχαδανασ
σάρω SP 24 μεταπεμψάμενον) ed. pr. μεταπεμψάμενοσ codd. Ε αυτού,
αυτώ RO 2

5

γραμμάτων πραγμάτων RO τήν om. Ο
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ευρόντων αυτά κατακρίνειν, κάν σκυθρωπόν ή το υπό του θεού
σημαινόμενον.

3. Ταύτ’ άκούσας καλεί τον Δανιηλον ό Βαλτασάρης και δια
λεχθείς ως πύθοιτο περί αυτού και της σοφίας, ότι θείον αυτώ
5 πνεύμα συμπάρεστα και μόνος εξευρεϊν ικανώτατος άμή τοις άλ

10

25

λοις εις επίνοιαν έρχεται, φράζειν αυτώ τά γεγραμμένα και τί
σημαίνει μηνύειν ήξίου τούτο γάρ ποιήσαντι πορφύραν δώσειν
ένδεδύσθαι και χρύσεον περί αυχένα στρεπτόν και το τρίτον τής
-- -- ν -- Σ -

άρχής αυτού μέρος τιμήν και γέρας της σοφίας, ως άν εξ αυτών
επισημότατος γένοιτο τους δρώσι και την αιτίανέφ’ ή τούτων έτυχε

ν ν ν ν D - »- D --
πυνθανομένους. Δανίηλος δε τάς μεν δωρεάς αύτόν έχειν ήξίου
τό γάρ σοφόν και θείον άδωροδόκητον είναι και προίκα τους δεο
μένους ώφελεϊν, μηνύσειν δ’ αυτώ τάγεγραμμένα σημαίνοντα κατα
στροφήν αυτώ τού βίου, ότι μηδ’ οίς ό πρόγονος αυτού διά τάς
Σ) ν Ο, Σ) ν ν »- 9 - ν ν Ο ν

εις θεόν ύβρεις έκολάσθη τούτοις έμαθεν ευσεβείν και μηδέν υπέρ
τήν άνθρωπίνην φύσιν μηχανάσθαι, άλλά και Ναβουχοδονοσόρου
μεταστάντος εις δίαιταν θηρίων έφ’ οίς ήσόβησε και μετά πολλάς
C ν Λ Σ) ν Σ) - ν Σ) ν

ικεσίας και δεήσεις έλεηθέντος επανελθείν εις τόν άνθρώπινον βίον
και την βασιλείαν, και διά ταύτα τον θεόν ώς την άπασαν έχοντα
δύναμιν και προνοούμενον τών άνθρώπων μέχρις ού και ετελεύ

C -- ν D ν »η ν ν ν ν Σ

τησεν ύμνούντος, λήθην αύτός έλαβε τούτων και πολλά μέν έβλα
σφήμησε το θείον, τους δε σκεύεσιν αυτού μετά των παλλακίδων
διηκονείτο. ταύτα δρώντα τον θεόν όργισθήναι αυτό και διά των
γεγραμμένων προκαταγγέλλειν, εις οιον αυτόν καταστρέψαι δεί τέλος
έδήλου δε τά γράμματα τάδε μάνη" τούτω δε έλεγεν Ελλάδι γλώσση

$ 239 = Daniel V 13.

ROMSPLVELatZonaras III p. 219.
1. * τού om. SP 3 ταύτα L βαλτάσαρισ, ι i. Pas. P βαλτάσαροσLV
4 θείον) τό θείον SPLV αυτό L 7 σημαίνειν L. * δώσει SP

8 "ένδεδύσθαι) ένδύσασθαι SP περί αυχένα) περί τον αυχένα SPIVE περιαυ
χένιον coni. 9 αυτού αρχήσtr. V 10 και την – 11 πυνθανομένοις om. Lat

11 * μεν οm. Ο “δωρεάς οn. Pι 12 θείον το θείον LVE 13 μη
νύσειν Ρ"Ernesti μηνύειν ROSLVE significaturun se esse Lat μηνύει Dindorf
δε LVE 14 αυτών έσυτώ L' αυτού E δι

'

αυτών V τ
ώ βίωE “μηδ'

μή. Ο 1
5 *θεόν) τον θεόν L' ύβρεις) παροινίασE 1
6

φύσιν τέχνην V

*ναβουχαδανασσάρου SP 1
9 * βασιλείαν, ασιλ corr. L. 20 και (post ού)

om. L 22 *τό) ειστό V παλακίδων L 23 ταύτα) ταύτα ούν SPLV
δρώντα] δρώτα Ρ

ί

δρών ΒΟ 2
4 *γεγραμμένων προγεγραμμένων ROSL

θ
α

φuae scripta sunt Lat προκαταγγέλειν L καταγγέλλειν E 2
5 γράμ

ματαιγεγραμμένα LVE μανή Pμανή LE τούτωl Dindorf τούτο codd.Ε

δ
’ V * έλεγεν) om. Lat, delet Coccei

1

239

240

241

242

243
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244

245

246

247

248

σημαίνοιτο άν άριθμός, ώσπερ τής ζωής σου τόν χρόνον και τής
άρχής ήριθμηκενό θεός και περισσεύειν έτι σοι βραχύν χρόνον,
θέκελ, σημαίνει τούτο τον σταθμόν στήσας ούν σου λέγει τον
χρόνον τής βασιλείας ο θεός ήδη καταφερομένην δηλοί. φαρές και
τούτο κλάσμα δηλοί καθ’ Ελλάδα γλώτταν κλάσει το γαρούν σου
την βασιλείαν και Μήδοις αυτήν και Πέρσας διανεμεί.
4. Δανιήλου δε ταύτα τώ βασιλεϊ σημαίνειν φράσαντος τά

έντώ τοιχω γράμματα τον μεν Βαλτασάρην, οίον είκός έφ’ ούτω
χαλεπούς τους δεδηλωμένος, λύπη και συμφορά κατέλαβεν ού μήν
ώς προφήτη αυτώ κακών γενομένω τάς δωρεάς άς υπέσχετο δώσειν
Ω Σ) ν ν ν ν Σ) Σ) -

ού δίδωσιν, άλλά πάσας παρέσχε, τό μέν έφ’ οίς δοθήσονται λογι
ζόμενος ίδιον αυτού και της ανάγκης, άλλ' ουχί τού προφητεύσαν

τος είναι, τά δε ώμολογημένα κρίνων άνδρός αγαθού και δικαίου,
κάν ή σκυθρωπά τά μέλλοντα συμβαίνειν ούτως έκρινε μετ' ου
πολύν δε χρόνον αυτός τε ελήφθη και ή πόλις Κύρου του Περσών
βασιλέως επ’ αυτόν στρατεύσαντος Βαλτάσαρος γάρ έστιν, έφ' ου
την αίρεσιν τής Βαβυλώνος συνέβη γενέσθαι, βασιλεύσαντος αυτού
έπτακαίδεκα έτη. τών μεν ούν Ναβουχοδονοσόρου τού βασιλέως
§ 243 = Daniel V 26. -

ROSPLVELatZonaras III p. 220.
1 σημαίνοντ’ LVE “άν αριθμός ανάριθμοσRO ώσπερ – σου ομία

μίας μας της μεί Lat σου τόν, τοσούτον SP σου τοσούτον LV ούτωσσου
τόν. Ε 2 ήριθμησεν ΕZon *και om. RO *και -χρόνον) et paruun tibί
superesse decreuerit Lat *έτι σοι) έστιν οι RO έπι σοί LV “βραχύ RO
*χρόνον om. Lat recte ut uid. 3 θεκέλ SPLE * σημαίνει, ει i.ras. 2P
* τούτον S τόν (ante σταθμών) om. LVE λέγει 8. L, om. Ε τόν

χρόνον λέγει tr
.
O 4 *βασιλείας μίας Lat 5 καθ') κατά WE κατα την L.

*γλώσσαν V 6 *διανέμει, διανέμοι RO 7 σημαίνειν τώ βασιλεϊ tr
.

ΠΑΝΕ φράσαντος) φήσαντοσE τ
ά–8 γράμματα θ
α φuae fuerant in

pariete conscripία Lat 8 τοίχω, οι i. Tas. corr. L τείχει BOLE βαλτά
σαριν P” βαλτάσαρον LV balthasar Lat 9 * κατέλαβε L. 1

0 * προφήτη
προφήτην BP"LV κακών αυτώ tr. LV γενομένω) γενόμενον ROSP γε
νομένω τώ, δανιήλ (τώ δανιήλ Ι. Fas. 3-4 litt) Ρς γεγενημένον LV κτάσ
add. m. 2 P 1

1 παρέσχε τό) παρέσχετο SP μεν έφ' – 12 αυτού, την
μεν ήπειλημένηντήσβασιλείασ καθαίρεσιν, Ι. Fas. 37 litt, m 2 P έφ’ οίσ
μεν tr. S 1

2

και eras. P και τής ανάγκης om. Lat ανάγκης πεπρω
μένησΡ"LV πεπρωμένησ ανάγκησSP προφητεύσαντος-13 ώμολογημένα
προφητεύσαντοσ είναι λογισάμενοσ τήν δ

ε

τών έπηγγελμένων εκπλήρωσιν, τοσ

– εκπλήρωσιν I. Tas, 24 litt m 2 Ρ 1
3

ώμολογημένα όμολογούμενα Ι.

κρίναι ROLVLat 1
4 κάν ή – έκρινε om. Lat συμβαίνειν σημαίνειν Ο

ούτως) αυτών SP και ούτωσLV και ό μεν ούτωσed. pr, έκρινε del. Ρε

1
5 ετε τ’S, om. P * τού τών L. 1
7 *τής) την L. 1
8

έτη έπτακαί
δεκα (ζ V) tr. LVE τών) τόν L et fort. Lat μεν οm. Ρ ναβουχαδα
νασσάρου (χα s. m. 1 Ρ

)

SP

10

15
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10

έγγόνων τ
ό

τέλος τοιούτον παρελήφαμεν γενόμενον" Δαρείω δ
ε

τώ

καταλύσαντι τήν Βαβυλωνίων ήγεμονίαν μετά Κύρου τού συγγενούς
Σν τ

,

Ο ν ν Λ
,

αν ν -ν α
ν

5

έτος ήν έξηκοστόν και δεύτερον, ότε τήν Βαβυλώνα είλεν, δ
ς

ή
ν

Σ) ν ς ν' αν ν ν - Οι Σ
»
- - Σν - -

Αστυάγους υιός, έτερον δ
ε παρά τους Έλλησιν έκαλείτο όνομα ω
ς

η Δανίηλον το jτην λαβών ήγαγεν εις Mηδίαν προς αυτόνκαι Δανιημον τον προφήτην καρων ηναγενεις κησαν προς αν - -- ν ς ν - -- - ν

και πάσης αύτώ τιμής μεταδιδούς είχε σύν, αυτών των τριών γάρ
σατραπών ήν, ούς επί των εξήκοντα και τριακοσίων σατραπειών
κατέστησε τοσούτους γάρ έποίησε Δαρείος εις αυτήν.

1-2 - Σ
ν

κ
α
ι

ν -- ν. - -
ας

5
. Δανίηλος τοίνυν ών εν τοιαύτη τιμη

ΜΟΥ ,

λαμπρα σπουδή-ν κ
. ν - - Σ
)

παρά τω Δαρείω και προς άπαντα ύπ΄ αυτού μόνος, ώς άν έχων

τ
ό θείον πεπιστευμένος έν αυτώ, παραλαμβανόμενος έφθονήθη"

βασκαίνουσι γάρ ο
ι

μάλλον αυτών ετέρους εν πλείονα τιμή παρά- -- ν - Σ Σ ν Υ

τους βασιλεύσι βλέποντες ζητούντων δ
’ έπ’ αυτόν άφορμήν δια

- - ν - D ν D -- -ν ν

βολής και κατηγορίας τών άχθομένων επ' αυτώ ευδοκιμούντι παρά
-- ν -- ν D Συ -

τώ Δαρείω παρείχεν αιτίαν ουδεμίαν ών γάρ και χρημάτων επάνω- - - ν Σ
) - - - Σλ

και παντός λήμματος περιορών, αίσχιστον αυτώ δοκεϊν κάν υπέρ

Σ
'

ν - ν ν - Υ - 2 C - -- --

ών δοθείη καλώς πρός τ
ό λαβείν, ούδ' ήντιναούν τους ζηλοτυπού

Σ ν α - ν ν

σαν αυτόν έγκλημάτων ευρεσιν παρείχεν, ο
ι δ
’

ώς οϋδεν είχον, ο

ν » -- ν ν ν Υ ν

κατε πόντες αυτού πρός τόν βασιλέα ζημιώσουσιν αυτόν εις τήν

Σ
)

Σ -- ν ") ν η Κ
. - - ν γν » - ν' Σ
)

παρ' αύτού τιμήν αισχύνη και διαβολή, τρόπον άλλον έζήτουν καθ

Υ -- τ
,

ν

ό
ν

αύτόν εκποδών ποιήσονται, δρώντες ούν τόν Δανίηλον τρις
-- α -- - Λ ν

τής ήμέρας προσευχόμενον τω θεώ πρόφασιν έγνωσαν εύρηκένα,

κ
α
ι

τ
α Σ Υ ν -- ν Υ ,

δι' ής άπολέσουσιν αυτόν, και πρός τόν Δαρείον έλθόντες άπήγ

3 - - Λ Υ - - - ν

γελλον αυτώ, ώς τους σατράπας αυτού και τους ήγεμόσι δόξε εν

Σ Α
. Σ
) - - - αν ν Υ - ν

έπι τριάκονθ’ ήμέρας άνείναι το πλήθος, όπως μήτ' αυτώ τις μήτε

§ 248 = Daniel V 31.

ROSPLVELatZonaras III p. 220 sq.

1 εκγόνων SP έγγονον LLat τοιούτο SP 3 * εξηκοστόν και δεύτερον,
ξβ΄ V *ήν om. Ο 4 αστυάγου LE astiagis Lat έλλησι Ρ * όνομα, το

όνομα Ο 5 τμήδίαν L' αυτόν ROSPLV 6 μεταδούσLIVE αυτώ ROSP"
L!VE 7 *σατράπων RO “σατραπειών σατραπιών ROV σατραπών LLat

8 "κατέστησV τοσούτους – αυτήν om. ELat τοσούτουσ e
x

τοσούτοσ

corr. L εις αυτήν) εισ ταύτην SPL, om. V 9 i. marg. XII Lat 1
1

τό)

τίΡ τι 8 εν αυτώ παραλαμβανόμενος om. Lat ed. pr. αυτών αυτώ ROSP
ταυτώ LV 13 δε Ε

.

1
6 αίσχιστον–17 λαβείν ομt turpe μίdebatur al

φuta eitan pro bonis rebus accίpere Lat αίσχιστοσ LV δοκεϊν δοκών

ed. princ. δοκούν Coccei κάν–17 λαβείν και κάνύπερ ών ποιoίη καλών
πρός τινός τ

ι

λαβείν Coccei 1
7

ήτιναούν V 1
8

δ
ε PV δ
) ώSP

23 απολέσωσιν OL απήγγελον ROLE" 24 τοις (post και) om. SPLVE

2
5

τριάκοντα LE *ήμεραισ Ο μήτ' εαυτώ, ε οbductum uid. B μήτε
αυτώ SPLVE
Πosephus II. 25

249

250

251

25 2

253
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254

255

256

257

258

τους θεούς δεόμενος αυτών και ευχόμενος είη, τον μέντοιγε αυτών
παραβάντα ταύτην τήν γνώμην εις τόν τών λεόντων έκριναν βίψαι
λάκκον απολούμενον.

6. Ο δε βασιλεύς οι συνιδών την κακουργίαν ουδ' έπι τόν
Δανίηλον ταύτα κατεσκευασμένους υπονοήσας αρέσκεσθαι τους υπ’
αυτών έφη δεδογμένος, και κυρώσειν την προαίρεσιν αυτών επαγ
γελλόμενος προτίθησι πρόγραμμα δηλούν τώ πλήθει τά δόξαντα
τους σατράπας, και οι μεν άλλοι πάντες φυλαττόμενοι τά προσ
τεταγμένα μή παραβήνα ήρέμουν, Δανιήλω δε φροντίς ουδ' ήτισούν
τούτων ήν, άλλ’ ώς έθος είχεν στάμενος ηχετο τω θεώ πάντων
δρώντων, οι δε σατράπα τής άφορμής αυτούς ήν έσπούδαζονλα
βείν έπι τόν Δανίηλον παραφανείσης ευθύς ήκον προς τον βασι
λέα και κατηγόρουν ως παραβαίνοντος μόνου τού Δανιήλουτά προσ
τεταγμένα, μηδενός γάρ τών άλλων τολμώντος προσεύχεσθαι τους
θεούς, και τούτ' ού δι’ ασέβειαν, άλλά διά φυλακήν και διατήρησιν

κ
α
ι

υπό τού φθόνου" άπό γάρ μείζονος ής προσεδόκων εύνοίας τούτο
ποιεϊν τόν Δαρείον υπολαμβάνοντες, ώς και καταφρονήσαντι τών
εκείνου προσταγμάτων συγγνώμην ετοίμως νέμειν, και αυτό τούτο
βασκαίνοντες τώ. Δανιήλω, ούτε μετεβάλλοντοπρός τ

ό ήμερώτερον,

βίπτειν δ
’

αυτόν ήξίουν κατά τόν νόμον εις τον λάκκον τών λεόν
των ελπίσας δ

'
δ Δαρείος, ότι βύσεται το θείον αυτόν και ουδέν

μή πάθη δεινόν υπό τών θηρίων, έκέλευσεν αυτώ εύθύμως φέρειν

§ 253 = Daniel VI 7.

ROSPLVELatZonaras III p. 221.

1 εδεομένοισS * αυτών και αυτώ και Ο “δεόμενος– εί) ααίνει Lat
αυτών, αυτόν O

,

om.Ε 4 κακουργίαν κακουργίαν αυτών SPLVLat ουδεL

5 κατασκευασμένουσ PL κατασκευασαμένουσV 6 επαγγελόμενοσ LV

7 κα
ι

προστίθησι ROL 8 τά προστεταγμένα μή παραβήνα) μη παραβή
να τα προστάγματα LV 9 ουδετισούν LV 1

0 ή
ν

τούτων (τούτου Ε
)
tr
.

LE είχεν έθοσ tr.WE έθος om. Ο τείχεν, είcχήν corr. R 1
3

δανιήλ Ε

1
4 *γάρ om. Lat “τολμώντων L προσεύχεσθαι) εύχεσθαι Ε 1
5 και

τούτ’– 19 ήμερώτερον αυτοσ τούτο ποιεί μόνοσ και Ε τούθ’RO" εύσέ
βειαν L. Post διατήρησιν Iacunam statuit Holverda p.57, cf

.

DanielVI 13 sq.
αλλά διά φυλακήν – 19 ήμερώτερον! sed propter custodian ferei prae

ceptorum, ille contenmens praecepία a
d

suum oraret deum, credentes etenim,

η μία propter magnum Yauoren, ημο eum Darius diligebat etiam illorum de
creta contemmens Dantheli uemian daret, in hoc potius habentes inuidiam magis

instabant et mula mamsuctudine recedebant Lat 1
6

ή
ς
ή RO ή coni. προσε
δόκουν LV 17 και om. SP καταφρονήσαντ] καταφρονήσει τ
ι RO

1
8

νέμειν) νεμεί Lat fort. recte 1
9 ούτε ούτοι L ούτοι V μετεβάλλοντο)
μετεβάλοντο L μεταβάλλοντοσ RO 2

0 δ
'
δ
ε LV τ
’

coni. 21 εδ. Ι.Ν

2
2

αυτών αυτών SPLVE

5

20
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2
-
Ο

τά συμβαίνοντα και βληθέντος εις τόν λάκκον σφραγίσας τόν έπι
-- ν Σ ν ν - Σ) Λ, - αν Σ

τού στομίου κείμενον άντι θύρας λίθον άνεχώρησε, δι' όλης δ
άσιτος τής νυκτός και άυπνος διήγεν άγωνιών περί τού Δανιήλου,
3 C - η ο ν 2 ν. ν ν τ, ν

- ν

μεθ' ημέραν δε άναστάς έπι τόν λάκκον ήλθε και σωζομένην τήν
σφραγίδα εύρών, ή σημηνάμενος τον λίθον κατελελοίπει, άνοιξας
άνεβόησε καλών τόν Δανίηλον και πυνθανόμενος εν σώζεται, τού
δε έπακούσαντος τώ βασιλεϊ και μηδέν παθεΐνειπόντος, έκέλευσεν
Ω ν 2) - Ω -- ν -- -- ν κ. ν Σ ν
αύτόν άνελκυσθήναι έκ τού λάκκου τού τών θηρίων, οι δε έχθροί
θεασάμενοι τόν Δανίηλον μηδέν πεπονθότα δεινόν διά μέν τό θείον

ν D 2 - - Λ,

και τήν τούτου πρόνοιανούκ ήξίουν αυτόν σώζεσθαι, πεπληρωμέ
νους δε τους λέοντας τροφής μή άψασθαι μηδε προσελθείν τώ
Δανιήλω νομίζοντες τούτο έλεγον πρός τόν βασιλέα. δ δε μισήσας
» -- ν ν -- --

αυτούς τής πονηρίας παραβληθήναι μεν πολλά κελεύει τους λέoυσι
κρέα, κορεσθέντων δ’ αυτών τους εχθρούς του Δανιήλου προσέταξεν
Ο ν ν -- ΟΥ Σ) ν ν Υ -- Σ ν

εις τον λάκκον βληθήναι, όπως ει διά κόρον αυτούς ού προσήξου
σιν οι λέοντες μάθου, σαφές δ’ εγένετο τώ, Δαρείω τών σατρα- ν - - αν --

πών παραβληθέντων τους θηρίοις, ότι το θείον έσωσε τον Δα
νίηλον ουδενός γάρ αυτών έφείσαντο οι λέοντες, άλλά πάντας- - 2 -

διεσπάραττον ώσανεί σφόδρα λιμώττοντες και τροφής ένδεείς, ήρέ
θισε δ’ αυτούς ού τό πεινήν ομαι μικρόν έμπροσθεν άφθόνων
κρεών πεπληρωμένους, άλλ’ ή τών ανθρώπων κακία, δήλη γάρ και

3 -- -
τους άλόγος ζώος ήν αύτη, πρός τιμωρίαν ή γένοιτο του θεού
προαιρουμένου,

7. Διαφθαρέντων ούν τών επιβουλευσάντων Δανιήλωτούτον
ν Λ, Ο ν - - αν »- ν ν Ω

τόν τρόπον ό βασιλεύς Δαρείος καθ' όληνέπεμψε την χώραν έπαι
νών τόν θεόν, δν Δανίηλος προσκυνεί, και μόνον αυτόν είναι έλεγεν

§ 258 = Daniel VI 17.

ROSPLVELatZonaras III p. 221sg.
1 εκα) και ώσS 2 δι’) και δι’SLIVE ό” om. LVE 3 τής)τεS

διήγαγεν Ε 4 έμεθ’ ήμέρασ R 5 καταλελοίπει LV 6 και om. LVE
7 δε euan. Η δ’ LVE *ύπακούσαντοσ Ibbotson έκέλευσεν-9 δεινόν

om. i. marg, suppl: m. 2 (δεινόν et in textu et in margine) Β. 8 ξεκ om. V
τού τών τών V 12 τούτ’ V 14 δε Ε 15 βληθήναι) βληθα και Β

έμβληθήναι SPLVE προσήξουσιν προσάξουσιν IP προσέξουσιν V προσθί
ξουσιν E προσψαύσουσι Ζon accederent Lat 16 μάθη LE *δεLV τώ

om. LV 17 έσωζε Ε διεσπάραξαν Ε 19 *λιμόττοντεσ σφόδρα tr
.
Ο

ήρέθησε Β
ι

2
0 πεινήν πινήν Βί πινεΐν Ο 2
1 πεπληρωμένους έμπεπλησ

μένουσ PLV αλλ' ή) αλλά RO 2
2 ζώος ήναύτη έναύτή ζώοισLV ά
ν

αυτή ζώος ed, pr, αύτη αυτή RO ή om. LV ed, p
r

2
5 * όλην έπεμψε

όλου διέπεμψε RO 2
6

προσεκύνει LV colabat Lat είναι έλεγεν) είναι

λέγων Ο λέγων είναι LVELat

259

260

261

262

263

254



388 ΑΝΤΙΩ. ΠΟΙΟ. Χ 263–268 (Χιτ)

264

265

266

267

268

αληθή και το πάντων κράτος έχοντα έσχε δε και τον Δανιηλον
έν υπερβαλλούση τιμή πρώτον αυτόν άποδείξας των φίλων ων
δε ούτως επίσημος και λαμπρός επί δόξη τού θεοφιλής είναι Δα
ν 2. - Σ» Σ. ν - -- ν » Λ,

νίηλος ώκοδόμησεν έν Εκβατάνους τής Μηδικής βάριν εύπρεπέστα
τόν τι κατασκεύασμα και θαυμασίως πεποιημένον, ή μέχρι δεύρο
μέν έστι και σώζεται, τους δ' δρώσι δοκεί προσφάτως κατεσκευά
σθαι και επ' αυτής εκείνης ής έκαστος αυτήν ήμέρας ιστορεί γε
γονένα, ούτως νεαρών αυτής και άκμαίοντό κάλλος και μηδαμού
γεγηρακός ύπό τοσούτου χρόνου πάσχει γάρ και τά κατασκευάσ–
ματα ταυτόν άνθρώποις και πολιούται και την ισχύν λυόμενα υπό
τών ετών και την ευπρέπειαν μαραινόμενα, θάπτουσε δ’ έν τή
βάρει τούς τε Μήδων βασιλέας και Περσών και Πάρθων άχρι τού
δεύρο, και όταύτην πεπιστευμένος Ιουδαϊός έστιν ιερεύς και τούτο
γίνεται μέχρι της σήμερον ήμέρας άξιον δε τάνδρός τούτου και
δ μάλιστ’ άν θαυμάσαι τις άκούσας διελθείν άπαντά γάρ αυτώ
παραδόξως ώς ένι, τινι των μεγίστων και παρά τον τής ζωής χρό
νoν τιμή τε και δόξα ή παρά των βασιλέων και τού πλήθους, και
τελευτήσας δε μνήμην αιώνιον έχει τα γάρ βιβλία, όσα δή συγ
γραψάμενος καταλέλοιπεν, άναγινώσκεται παρ' ημίν έτι και νυν
και πεπιστεύκαμεν εξ αυτών, ότι Δανίηλος ώμίλει τώ θεώ ού
γάρ τά μέλλοντα μόνον προφητεύων διετέλει, καθάπερ και οι άλλοι
προφήται, άλλά και καιρόν ώριζεν, εις δν ταύτα άποβήσεται και
τών προφητών τά χείρω προλεγόντων και διά τούτο δυσχεραινο
μένων υπό τών βασιλέων και του πλήθους Δανιηλος άγαθών έγι
νετο προφήτης αυτούς, ώς άπό μεν τής εύφημίας των προλεγομέ
νων εύνοιαν επισπάσθαι παρά πάντων, από δε τού τέλους αυτών

§ 263 = Daniel VI 28; § 264–265 aliumde.

BOSPIAVELat,

1 πάντων, πάν LVE 2 υπερβαλούση ΟΕ 3 *δ* SP oύτoσ ΕΟΕ
επί δόξη) υπό δόξησSPLV 4 *ωικοδόμησε 8" έκβατάνοισ, α ante τi. Tas.
L έκβετάνοισE τής μηδικής) LE τουσ μηδικοϊσ ROSPV mediae Lat
* ευπρεπέστατόν, τατόν i. Tas. L έκπρεπέστατόν SP 5 “κατεσκεύασμα Ο
μέχρι on. RO 6 δοκεί on. RO κατασκευάσθαι OL 7 ής είσ Ο 10 πο
λιούται) παλαιούται SPLVLat 12 βάρη Ο *μήδων, μ i ras. 8 βασι
λείσ LVE 13 δεύρο] δευτέρου L. 14 *άξιον άξι V *δε om. Ο τού

ανδρόσE 15 μάλιστ’ άν) Ε μάλιστα codd. θαυμάσαι θαυμάσατό Ε

κ
α
ι

τις τσάν SPLV διέλθη SL απαντά –16 προφητών φut dun mirabiliter

ο
ι

ηuasi in uno quodam looo maωimo positus omnia prophetasset Lat απαντά
coni. άπαντα codd. Lat 16 ώς ένιτιν τών μεγίστων) ώς ένι μάλιστα coni,
μεγίστων μεγίστων ευτυχήθη (ηύτυχήθη L") προφητών SPLV 1

7 ή
)

euan. R, om. V 19 κατέλιπεν 'E 20 * όμιλεί L 24 υπό] παρά Ε

10

15
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αληθείας πίστιν και δόξαν όμου θειότητος παρά τους όχλος άπο
φέρεσθαι, κατέλιπε δε γράψας, όθεν ήμνάληθές το τής προφη
τείας αυτού ακριβές και απαράλλακτον έποίησε δήλον φησί γάρ
αυτόν γενόμενον έν Σούσος έν τη μητροπόλει της Περσίδος, ως
εξήλθεν εις τό πεδίον μετά εταίρων αυτού, σεισμού και κλόνου τής
γής έξαίφνης γενομένου καταλειφθείη μόνος φευγόντων των φίλων
και πέσοι μεν έπι στόμα ταραχθες επί τάς δύο χείρας, τινός δ'
άψαμένου αυτού και μεταξύ κελεύοντος αναστήναι και τα μέλλοντα

συμβήσεσθαι τους πολίτας δεν μετά πολλάς γενεάς. άναστάντι
δ’ αυτώ δεχθήναι κριόν έσήμαινε μέγαν, πολλά μεν εκπεφυκότα
κέρατα, τελευταίον δ’ αυτών υψηλότερον έχοντα έπειτ’ άναβλέψαι
μεν εις τήν δύσιν, θεάσασθαι δε τράγονάπ’ αυτής δι' αέρος φερό
μενον συρράξαντα τώ κριώ και τους κέρασι βήξαντα δις καταβαλεϊν
αυτόν έπι τήν γήν και πατήσαι, είτα τον τράγον δεν έκ τού
μετώπου μέγιστον άναφύσαντα κέρας, ού κλασθέντος άναβλαστήσαι
τέσσαρα καθ’ έκαστον τών ανέμων τετραμμένα εξ αυτών δ’ άνα
σχειν και άλλο μικρότερον άνέγραψεν, ο αυξήσαν έλεγεν αυτώ ό

ταύτα επιδεικνύς θεός πολεμήσειν αυτού το έθνος και την πόλιν
§ 269 – Daniel VIII 2.

ΓROSPLVELat IohannesChrys. adu, Ind V S II p.641 Sq. οι Ρaris 1718).
1 όχλοις άλλοισ LV “αποφέρεσθαι) αποφαίνεσθαι (νεσ euan. Β) ΒΟ
2 *κατέλιπε incip. Ioh Chrys. * δε om. Ο * γραφάς Chrys. αληθές

om. LVEChrys. et fort. Lat τής προφητείας αυτού ακριβές τήσ ακριβούσ

προφητείασ αυτού Ιιτήσάκριβούσ αυτού προφητείασV ακριβέστήσ αυτού προ
φητείασE τής προφητείας ακριβές αυτού Chrys. 3 φασί LVE 4* αυτόν
euan. R. *γινόμενον SP αυτόν γενόμενον) φuία ομη essel Lat αυτού γινο
μένου Hudson, om. Chrys. * έντή τή Chrys. 5 *ώς εξήλθεν) εξελθείν Chrys.
ώς έξέλθοι Hudson Hoeschelium apud Chrysost.secutus *εις ομιλη. Η μεν εισ
LChrys. * εταίρων, αίi. ras. 1 litt. m. 2 P * αυτού αυτού τινών Chrys.
* σεισμού-6 γενομένου, οι γερση le terremoto facίο Lat * και δε και LChrys.
6 καταλειφθεί η κατελείφθη E reliotus Lat καταλειφθήναι Chrys, μόνον

Chrys. φυγόντων LVEChrys. 7 * και om. Lat πέσει Επεσεΐν Chrys.
ταραχθείς) ταββαχθείσS καταραχθείσΡ" καταρραχθείσΡ" και στηριχθήναι Chrys.

8 *άψάμενου) άπτομένου Chrys. "αναστήσαι Ρ. 10 εδ’ om. Chrys.

εσήμαινε εσήμαινεν δενE, om. Chrys. *μέγα Ο 11 * τελευταίον δ' τό δε
τελευταίον Chrys, αυτόν E * έπειτ' έπειτα δ’SP έπειτα LVChrys. *ανα
βλέψασSP μεν αναβλέψαι tr

.
L 1
2 * δε om. SP *εις πρός Chrys.

* απ’ αυτής om. Chrys. 1
3

*συρράξανται συρρήξαντα Chrys, δ
ν

συρράξαντα

Bekker congressunque Lat βήξαντα ROSPIVE κυρήξαντα, κυ i. Tas.1-2
litt. Pα πλήξαντα Chrys. impetitum Lat "καταβαλλεϊν Ρ 1

4 * έπι τής γής
Chrys. * ιδειν) ιδείν υψηλότερον Chrys. 1

5 αναφύσαντα L(!)Chrys. άνα
φύντα ROSPVE produaisse Lat αναβλαστήσαι άλλα αναβλαστήσαι Chrys.

1
6 * έκαστα Chrys. *δεSPChrys. 1
7 *ό om. Chrys. έλεγεν έλεγε

δ
ε Chrys. 18 *ταύτα τοσαύτα V πόλιν αναιρήσειν) όλιν άναι euan. Η

269

270

271
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272

273

274

275

άναρήσειν κατά κράτος, και συγχέεϊντά περί τον ναόν και τάς
θυσίας κωλύσειν γενέσθαι έπι ήμέρας χιλίας διακοσίας ένενήκοντα

έξ
ι

ταύτα μεν ιδείν έντώ πεδίωτώ έν Σούσοις ό Δανίηλος έγραψε,

κρίναι δ
’

αυτόν τήν όψιν τού φαντάσματος έδήλου τον θεόν ούτως
τόνμέν κριόν βασιλείας τάς Μήδων και Περσών σημαίνειν έφασκε,

τά δε κέρατα τους βασιλεύειν μέλλοντας, τ
ο δ
ε

έσχατον κέρας ση
μαίνεν τόν έσχατον βασιλέα τούτον γάρ διοίσειν άπάντων πλούτω

τ
ε

και δόξη. τόν δ
ε

τράγον δηλούν, ώς έκ τών Ελλήνων τις βασι
λεύων έσται, ώ

ς
τώ. Πέρση συμβαλών δις κρατήσει τ

η μάχη και
παραλήψεται τήν ήγεμονίαν άπασαν. δηλούσθαι δ

'

υπό τούμε
γάλου κέρατος τού εν τω μετώπω τού τράγου τον πρώτον βασιλέα

και τήν τών τεσσάρων άναβλάστησιν έκπεσόντος εκείνου και την
πρός τ

ά

τέσσαρα κλίματα τής γής αυτών αποστροφήν εκάστου τούς
διαδόχους μετά τον θάνατον τού πρώτου βασιλέως εμφανίζεσθαι

και διαμερισμόν εις αυτούς της βασιλείας, ούτε δ
ε παίδας αυτού

τούτους όντας ούτε συγγενείς, πολλοίς έτεσινάρξειν τής οικουμένης,

γενήσεσθαι δ
’
εκ τούτων τινά βασιλέα τόν έκπολεμήσοντα τότε

έθνος και τους νόμους αυτών και την κατά τούτους άφαιρησόμενον

§ 271 = DanielVII 11.

ROSPLVELat IohannesChrys. adu. Πudaeos V8.

1 αναιρήσειν) Ο αερήσειν SPLVE κατά om. Ρ
ε

συγχέεΐν) RP συγχέειν
ΟSLΕ συγχεϊν Ρεν οριογοηιαίurum Lat συλήσειν (al. συσχεϊν) Chrys. *τά περί
om. Chrys. 2 γενέσθαι) om. LIVE γενέσθαι δε Chrys. *έφ' LChrys. έννε
νήκοντα PLE seωaginία Lat 3 * έξ

ι

om. Chrys. και έξL * τώ) τό RO
*τώ εν σούσοισ. i. Tas. P *δανιήλ ανέγραψε Chrys. 4*κριναι δ' κρίνασ

δ
ε Ο “δε Chrys. αυτόν) αυτώ SPLELatChrys. αυτών V έδήλου τόν θεόν)

εδείτο τού θεού Chrys. editio "ούτως δ
ς

(al. ώς) Chrys. 5 περσών και μήδων

tr
.

LVELatChrys. 6 *δ* Chrys. *σημαίνειν σημαίνει RO, om. Ε 7 *τού
τον γάρι οι humo Lat τον μέλλοντα τούτων Chrys. 8 *δηλούν) δηλών ROChrys.
*έκτών) έξChrys. * τις τε ό Chrys. “βασιλεύων βασιλέων. Ο et

u
t

uid. B, in quo βασιλέ extat ceteris euanidis 1
0 *παραλήψεται) αφαι

ρεθήσεται Chrys. δ
'

υπό] δ
ε ύπό Ε δε πρό (al. πρόσ) Chrys. 1
1 πρώ

τον | timis codicis R 12 *τήν) τή comi. * τεσσάρων τεσσάρων βασιλέων

SP ημαίuor cormuorum Lat *αναβλαστήσει coni, * εκείνου) δε εκείνου
Chrys. *την τή comi. 1

3 *κλίματα) κλήματα OL κέρατα Chrys.

* τής γής αυτών om. Chrys. *αποστροφή coni. *τούς διαδόχους τών δια
δόχων Chrys. 1

4

εμφανίζεσθαι) om. E έμφαίνεσθαι Chrys. 1
5 *εις αύ

τους αυτού Chrys. * δε om. SPChrys. *παιδεσ Ο εαυτού τούτους όν
τας) όντασ αυτού Chrys. 1
6

τούτους τούσO 1
7

γενήσεσθαι coni. γε
νέσθαι codd. E oriri Lat έσεσθαι Chrys. δεEChrys. *τινα ένα τινάChrys.

τ
ε

om. LVE τότε έθνος om. Chrys. 18 "κατά τούτους κατ' αυτούς
Chrys.

10

15

Η
ι
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πολιτείαν και συλήσοντα των ναών και τάς θυσίας έπ’ έτη τρία
κωλύσοντα επιτελεσθήναι. και δή ταύτα ήμών συνέβη παθεΐν τώ
έθνει υπό Αντιόχου του Επιφανούς, καθώς είδεν δ Δανίηλος και
πολλούς έτεσιν έμπροσθεν άνέγραψε τά γενησόμενα, τον αυτόν δε
τρόπον ό Δανιηλος και περί τής "Ρωμαίων ήγεμονίας άνέγραψε, και
ότι υπ' αυτών έρημωθήσεται. ταύτα πάντα εκείνος θεού δείξαν
τος αυτώ συγγράψας κατέλειψεν, ώστε τους άναγινώσκοντας και τα
συμβαίνοντα σκοπούντας θαυμάζειν έπι τή παρά θεού τιμή τον
Δανίηλον και τούς Επικουρείους έκ τούτων ευρίσκειν πεπλανη
μένους, οι τήν τε πρόνοιαν έκβάλλουσι τού βίου και θεόν ούκ άξι
ούσιν επιτροπεύειν τών πραγμάτων, ουδ' υπό τής μακαρίας και
άφθάρτου προς διαμονήν τών όλων ουσίας κυβερνάσθαι τά σύμ
παντα, άμοιρον δε ήνιόχου και άφρόντιστον τόν κόσμον αυτομάτως

φέρεσθαι λέγουσιν, δς εΐ τούτον απροστάτητος ήν τον τρόπον
καθάπερ και τάς ναύς ερήμους κυβερνητών καταδυομένας δρώμεν
υπό πνευμάτων ή και τα άρματα περιτρεπόμενα μή έχοντα τους
ήνιοχούντας, συντριβείς άν υπό τής άπρονοήτου συμφοράς άπω
λώλει και διεφθείρετο, τους ούν προειρημένος υπό Δανιήλου δο
κούσί μοι σφόδρα τής άληθούς δόξης διαμαρτάνειν οι τώ θεώ
μηδεμίαν είναι περί τών άνθρωπίνων άποφαινόμενοι πρόνοιαν
ου γάρ άν κατά την εκείνου προφητείαν, ει συνέβαινεν αυτομα
τισμώ τινι τόν κόσμον διάγειν, πάντα έωρώμεν άποβαίνοντα, εγώ

§ 275 = Daniel VIII 24.

ΟSPLVELatIohannesChrys. adu. Iudaeos V 8.
1 πολιτείαν) βασιλείαν Ε *συλλήσοντα. Ο επι Chrys. 2 παθεΐν τώ

έθνει τώ έθνει Ετώ έθνει παθεΐν LChrys. τό έθνοσπαθεΐν V 3 *ύπ’ V
“είδεν δ Δανιηλος είπε δανιήλ Chrys. 4 πολλοίς έτεσιν έμπροσθεν και tr

.

Chrys. *γενησόμενα] γεννησόμενα P γενόμενα Chrys. τόν αυτον– 6 έρη
μωθήσεται om. Lat, fort.recte 5 τρόπον χρόνον LVE ό om. SPLVE
δανιήλ Chrys. τής τήσ τών Ε 6 ερημωθήσεται αναιρεθήσεται i. marg.

γ
ρ

έρημωθήσεται. Γι αιρήσεται Ε αρεθήσεται τ
ά

Ιεροσόλυμα και ό ναός έρη
μωθήσεται Chrys, qui hic finit *δειξαντος διδάξαντοσV 7 κατέλειψεν)
κατέλιπεν Ε 8 θεού τού θεού SLE 9 *δανίηλον, λ. i. Pas. P “επικου
ριουσ ΟΡ 1

0

θεόν) τόν θεόν LVE 1
3 δ
’ LVE ηνιόχου Ρ αφρόν

τίστον) φροντιστού SPLVE sime ourα αίτημα Lat 14 δς) ώσSLV απροσ
τάτητος) αποστάτησΟ απροστάτευτοσL 1

5

κυβερνητών L 16 υπό υπό
τών V 1

7

ήνιοχούντασ Ρ συντριβείς αν συντριβέντ” άν Ο συντριβέντα
LV υπό] coni. από codd. συμφοράς φοράσ SPLV απολωλει ΟΙ

1
8 *ούν γούν LV 2
1 εάν om. SP κ
α
ι

συνέβαινεν (συνέβαινε L) είtr. IV

2
2 * έωρώμεν) δρώμεν L ώρώμεν V
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- ---------------------------------------------------------------- τ

ν ν ν C γ - 2 αν Σr Σ -
μέν περί τούτων ώς εύρον και άνέγνων ούτως έγραψα" ει δέ τις

ν - - Υ - Σ) ν

άλλως δοξάζειν βουλήσεται περί αυτών, άνέγκλητον εχέτω τήν έτε
ρογνωμοσύνην.

ΟSPIV Lat
1 μεν μένουν SPV ανέγνων) διέγνων LV 2 άλλοσΟ εχέτω έχω L.
3 finis codicum SP -

λ
Subscriptiones: φή Ιωσήπου ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασλόγοι δέκα τέσων

θωτήσδετήσιβίβλου S φλαβίου Ιωσήπου ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασ λόγοσδέκα
τοσ Ο φλαυίου Ιωσήπου ιουδαϊκήσ αρχαιολογίασ τέλοσ τού δεκάτου λόγου Ι.
θα plicit flauti toseppί μdaice antiquitatis liber decimus Lat

Ν.

Lipsiao, Typis I. B. Hirs o life 1di.
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